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GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Publique-se, em

Senador Heráclito Fortes

CONVOCAÇÃO

Convoco os senhores membros filiados ao Grupo Brasileiro da Unilo Interpar-

lamentar. para uma reunião a realizar-se na terça-feira. dia 06 de março, das

O9hsOO às 11hsOO, no gabinete do Senador Heráclito Fones, Presidente do

Grupo bra"lileiro da Uniio lnterparlamentar, a fim de eleger a COIDillio

Deliberativa para o periodo de 2007 a 2010 e a Comisslo Diretora para o

biênio de 2007·2008.

Brasília. 28 de fevereiro de 2007.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Arquivem-se, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, as seguintes proposições'

INDICAÇÃO

-[ EMENTAN° I ANO AUTOR
-! SWJtJrf! 30 PH''ildcntc da Comi;'.j) ro ErlJCa~o e Cultura ;l .l~oção de

I

provldênr;ta5 no 5ol:'ntldo d6 aprovar o PrOJoto de Lei nO 1 848. da 2003, que
manda mscrever os 21 servidores faleCIdos no aCldenle do VlS. e", 22 de
ago::;'o de 2002. no I ,IITO lojas ~eruls ela Patn.J qUI: SE: encontra no Panle~)

I <la llberdaoe e da Oemocracaa. om Brasllla I
7S1812OO6 HERMES PARCIANEllO Sugere ao M,nlSleno das eomunICd"'''' a ulClusilO dO mumclp., <lO

I
ARAPUÃ, no csta~o do Paraná, no prOIlir.--lu AVISO DE HAB.lITAÇ'·.u para

I Oo<vark de Servi"" de Rad,ooifusão ComuMilna,

4231-: 2004 CORAlICI ~OB~INHO

1 1819 I 2006THERMES ?ARCIANELLO Sugere ao Mmistbno da. Comun,caÇÕ<rS a inclu.1lo do mumclpio de

I ' i IANGULO. no_estado 00 FaraM, no pcol",mo A'.ISú DE liABIL:TAçAO para
I Ooeracao de 5ervico ~e Ra~iodif1JsJoComunrtána.

~ 7820 2006; HERMES PARCIANELLO : Sugere ao Ministério das COlflUnICdÇÓ6S a incJusJo do mumcipio de
I ' IANTONlO OUNTO. no 9'ãtado do Paraná.. no p«l1amo AVISO OE
1--.=__ . ;, ~ABILlTAÇAopara operação de Servi5Q.de Ra~io<lilu~~munit!ln~ ..
: 7821 200G I HF.RMF.S PARCIANELlO :s~ero a;J MlnlSll'lfl0 das Comunicações cl InC!us..\fJ do munrCIpK) de
I 1 1 I ALTAMIRA DO PARANÁ, no estado do ?eraná, no próximo AVISO DE
I ! HABILITAÇAo para Qporação de Serviço de Radiodili.J-SAo Comunitária.

7822 2006 t-lERME'S PARCIANELLO i Sugere ao Ministério das Comunicações a Inc:usj(1 c:!o munlCipio de, I IABATIA. no estado do ParaM, no Pf6"'.'010 AVISO DE HABILlTAÇAo para
I.~_ __ ___ ____ Operação de ServiÇO de RadiodilusiloSomuniláMa'c'~.-.--c~-o7"-.,....j
I 7823 20Uti HI-_RM&:.S ;JARl,;IANELLC "I Suguro av Mlni!J:~,riç ddS Comun1caçOOs a indusãO do muniClpto de

~1
ENGENHEIRO BELTRÃO . no eslado do Paranil, no próximo AVISO DE

• ..... n 'HABILlrACÃ.QEr."-Qeer.3~o ªe.§erviÇO de Ra_diod!",~ C"!!,.u,~ni",lá",ri,,,a.,-~
7824 . ::OUlJ I jLl~MES PARC,ANELlO SlJQttf., dO Mln~t-:'rio das ComuniCClÇÕe5 a IllCJusão do munic;iPtQ de

DOUTOR ULYSSES • no estado do Paranil. no próximo AVISO DE
~_\_ HABILlT!&ÀO para.9l"'l'ç~()~~5."'....0~R.dio!lrlu~çomunil;\ri~~_

9913 2QW MARC~S VICE,. rE Sugere a alleraçao <la legISlação lnIJulilna rederal no senMo de Incluir as
ati....idades de ext';'~~ de ""'.mito f'K) conceito de industria~zado

9929 ~OllG J0AO CALDAS SL.~we ar' p,_..je[ E_IJcu'!vo (Presidência da Rr:puhhcaJ o Doação e a

I
1TransfOl'm.ição de uma Destilana de Áloool de Cana-de-étljúcaf em uma
, Destilaria Mista. pl'OV{tnientes da Cana-de-açucar e Mandioca. localizada no

. IM.Jlli::.p;,.J dJ 1:.J~t"Y:"_".l. Il\,; E,loJdo do IJ.Jgl,. ...::.. jJ.Jr.J CJ Putrl.JLJr.tl:s .....d6mlJtl

h=7+'=-o-I~=~-===,.,.__-J.'C~onstr\lr:aode uma Fecularia e uma Unidade de Biodiesel no mesmo local.
993112006 fATIMA BEZERRA ISugere ao M;niSIÓ"O ~a ~dvcaçáo criação do Campus da oUn,versidade'

.-7c'-==~~--1 F-OOl,.fo): .-{l.r~' _"J" 1, ,\rK.u. c..;m Y!dt:l no r.h.JnI"':Jt'1\J de AS!OLi - n:"'. ---.J
99304 IiõóóiT-ELMA DE SOUZA ~ugere dO Mlmsténo da E.ducação Que prOVOQue o debale. com os!! 'responSáveis pela ~Ucaç.-IO nos dstados 8 muniôplos. sobre a par\FcipOlÇõ;)o i

Oo~ IOü:oVS n..... o~..IÍ",~ VLlL.lhcaS dos enSolrlV$ rT\6d.Q e hmdall"tellldl tlfT1 tudo o I
I \ (PaiS, ....lsanCO à Inclusão laboral destes Cidadãos e a e'e'lla~o da Qualidade

I --120 cns ro ''II..J':oh~o I

I,99351 iOQl, ÃI'Ilro1110 CARLUS BIFFI I~u9crll aô Mil. sténo-das CldadãSã·refomllJla~o da ResokJção n~ 8~- dO~
CONTRAN, que allera os Anexos I e ,r da Resolução n° 51/98, a qual Olspõe

i sobre no;; p.XRmeo;. de apll(fAf1, fJ~srJl H mAnl~1 ~ 0<;; Ax;::tmP<: r1P :.walJaç."\o

j99~~üô1AN~6N~AR~~.1~~;}~~~o do Desenvol"menlo Agril~~~~~_~~iVidasi

I0037 200..,ioR. RIBAMAR ALV~S Sugoro ae Ministóno da Integração NaclOl'lal a IIT'Iplaotoção de urlWl
I Supanntendência da CODEVASF no Municipio de São Bemardo do!

I,' Jfanhão, loca~ZddL' 'o .....,jJc do PamaiL.J OI.) r:sl.Jdo do McU.clnl".cl0 e L.m

,~=~'-==-h~=,.,.=~=,....._--J.escritOrio de representaç.1o em São luis. coração PJ!ibco do E'S,!ado. __~.
'9938 2000. SANDRA ROSADO S.l'IUld ao Ministério ela Edu~çào a lmplaotaçao ae 0015 campi Oa'

" ~ ,versldauts f8l:cr,J.1 t-(ur.a.l 00 SCffiI·Áridu (UfEh::iA) cu RIu '':;(~J\I.1.j I..u!

Ilill~IIII~Ulllllunlll~~9111!!1
Documento: 3.3726 • 1
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INDICAÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
Norte: um no Municlpio de Pau dos Ferros e um no Município de Guamaré.
entre outras orovidências.

9939 2006 COMISsAO DE MEIO Sugere a Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República o
AMBIENTE E encaminhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional que especifique o
DESENVOLVIMENTO local para instalação da Usina Nuclear de Angra 111.
SUSTENTÁVEL

9940 2006 lUIZSERGIO SugereMinistério da Educação - MEC a adoção de providências no sentido
de criar e instalar a Universidade Federal do Sul Fluminense - UFSF, junto ao
Municipio do AnQm dos Reis RJ.

9941 2006 JOAODADO Sugere ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a
alteração do Decreto nO 2536. de 6 de abril de 1998. que dispõe sobre a
concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos. para permitir que
a renovaçao <lo Certificado sela efetiVada com data retroativa.

9942 2006 CARLOS ABICALlL Sugere ao Ministro de Estado da Fazenda, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, a abertura de Edital para ampliação do Quadro de agentes
públicos, cargo de Iiscal da Agência da Receita Federal - setor Aduaneiro,
no municípios de Cáceres, no Estado de Mato Grosso.

9943 2006 CARLOS ABICALlL Sugere ao Ministro de Estado da Fazenda, no âmbito do Banco do Brasil, a
instalação de uma Agência do Banco do Brasil, no munícípio de Cotriguaçu.
no Estado dA M;Jto (.lm~<:o.

9944 2006 CARLOS ABICALlL Sugere ao Ministro de Estado da Fazenda. no âmbito do Banco do Brasil, a
instalação de uma Agência do Banco do Brasil. no municipio de Nova
Bandeirantes. no Estado de MaIo Grosso.

9945 2006 CARLOS ABICAlIL Sugere ao Ministro da Fazenda, no âmbito do Caixa Econômica Federal, a
instalação de uma Casa Lotérica, no municlpio de Juína. no Estado de Mato
Grosso.

9946 2006 ROGERIO TEÓFILO "Sugere ao MinistériO ao uesenvolvlmento Social e GOmbate a Fome a
criação de colônias agrícolas para moradores de rua. desocupados e
usuãrios de dI'O!:l3s·.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° ANO AUTOR EMENTA
365 1993 JAIR BOLSONARO Toma sem efeito o Decreto de 25 de maio de 1992, que homologa a

demarcação administrativa da terra indrgena Yanomani nos estados de
Rordima II Amazonas

99 1995 SALVADOR ZIMBAlDI Susta os efeitos da Portana nO 1.118, de 16 de dezembro de 1994. Que
alterou o P~no Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão em
Froouência Modulada.

1598 1998 FI::KNANUU FERRO Revoga artigos do Decreto nO 2.615. de 316/98. Que regulamenta o Serviço de
Radiodifusão Comunitária.

737 1998 SEVERINO CAVALCANTI Susta a aplicacão de Norma Técnica exPedida oelo Ministério da Saúde.
62 1999 JOSE ANTONIO Susta a aplicação do disposto nas InstmÇÕAs Norm;Jti\f;Js nA n"amAros 1 9 'l.

ALMEIDA de 22 de dezembro de 1998. da Secretaria de Serviços Postais. e nas
Portarias números 310 e 311, de 18 de dezembro de 1998, do Ministério das
Comunicacões.

64 199Q INACIO ARRUDA Susta as InstruçÕés Normativas números 1 o 2. de 22 de dezembro de 1998,
da Secretaria de ServiCOs Postais do Ministério das Comunicações.

65 1999 INACIO ARRUDA Susta a Portaria nO 310. de 18 de dezembro de 1998, editada pelo Ministro
interino de Estado das Comunicacões que trata da rede de aQências postais.

233 1999 PAUDERNEv AVELlNO Susta 05 tlfeilos do Volo do Conselho Monetário Nacional n° 84. de 1999 e do
Comunicado nO 6.883. de 1999, do Banco Central do Brasil.

380 1999 DR. ROSINHA Susta os efeitos do Decreto nO 3.265, de 29 de novembro de 1999.
relativamente às alterações à pensão por morte devida ao filho inválido,
emancipado, pelo Regime Geral da Previdência Social.

462 2000 RONALDO Susta a aolicacão do disposto no art. 10 da Resolução nO 64 do Conselho

IIII~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIHII~III
Documento: 33726 - 1
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PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO

N' TANO 1 AUTOR

469

T l VASCONr.FlLO~

I
2000 INELSON PELLEGRINO

I
I

: EMENTA
n,.liMr.lItivo tio Fl..lfIcio riA Amr:wn an irahalh::w1nr. r:.nOFFAT. M?,a. riA julhn~ I
de 1994, no que conceme à fixaçao de prazo máximo de 120 dias para
reouerimenlo do ClAn.uro-<lesemrvAn-o.
Susta os elertos do IncISO 11, do artigo 20, da Lei nO 9,849, de 26 de outubro de I
1939, que a,:eH'I o irrcl~ I, do art. 4", da Lei TI'" 6.745, de 09 de dezembro de '.
1993. que dispõe sobre a wntrataçoo por tempo determ:né:ldo para atender c1 1

1necessidade lemporána de ellcepaonal inleresse PÚblico. aspeciticamenlo no
que diz respeito a contratação de mão de obra qualificada para combate a '
surtos endemlcos.

516 2000· WALTER PINHEIRO

:
606.

1

2000 ROGERIO SILVA

~-r2001IWALTERPINHEIRO

I ·

I

. Susta os efeitos do Decreto n'O 3.451, de 9 ele maio de 2000, que aprova o

IRegulamento dos Serviços de Retransmissão e de Repetição de Televisão,
anGllares ao Scrvil"'o de Radiodifusão de Sons e Im.1ne:ns.

1 Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Mato
iGrosso do None".~~~~~ __-'--_-""'_-"__~~__-"=--o-..,..-1
ISusta os efeitos do -Ajuste Complementar entre o Governo da República

I
Fcdcrotl"'fl dQ 8roSll o o Co....omo d03 [slados Unidos do Amcrico pora o
ProJeto, Desen-volvimenlo, Operação e Uso de EqUipamentos de V60 e
CargéJs Úleis para O Programa da EstaçãO Espacial '"temadonal-, firmado
em Brasilla, em 14 de outubro de 1997, até que o ato internacional seja
~nrlJci<.ldo nela COrY1resso Nadonal

152 '2001 HENRIOUE FONTANA Convoca plebiscito para decidir sobre a particIpação do BrBsil na Área de
.~ Livro Comércoo das Améncas 'ALCAI.

~~6~':to.01 !DR._ ROSJNHA _ __ Estabelece normas para a abertlSa de_créditos extraordinâllOs.
953 ,2Q01 ,COMISSAO DE Submete ~ prévia 3\l\OIização do Coog.esso Nacional a proposta <le cessllo,

i IACRICULTURA E sob a foona de ulillZ3çlio g~ila. ao Eslaoo de RondOnla, do ároas rurais do
: POl iTICA RURAL I "to"riodade da Un";o com ;lroa """"rior a 2.50'~0"h"a,,-.-,-_...,._-:-_:-~

1M612001 I WAlTER PINHEIRO Susta os ~to~ normati...os destinados a implementar o Acordo enlre o

I

'I, Governo da República Federabva 110 Brasil e o Govemo dos Estados Unidos
da América. sobro Salvaguan.1as Tecnológicas Relacionadas ã Participação
dos Estados Uni,:x>s da América nos Lançamentos a partir do centro de

.f..o=.,.,.===="""==,....._~L~o~~IllIentl,) dtI All.dl,lcUd, ~tttJrddu l;llll B,cs~ilid, ttlll 16 lll::, o;tlHiI W 2000.!T2:i8j.200' : FERNANDO FERRO Dispõe sobre a realização de plebisalo destinado a autorizar Ou não a
l---~ .~ ~I==~~== .j.'!lib~.e~J1_~s_~limentos tranc::nênicos na sociedade braSileira.

1482 12001 RUBENS BUENO Susta os ef.ilos do Docrofo 4Ql0. de 12 de no,.mbro de 2001, que dispõe
: sobre a liberaçào de recursos para pagamento dos sorvidores publioos

federaiS no ambilo da Adminrstraçao Publica Federal Olreta. Autárquica e
Fund3cronal.

2001 WALTER PINHfIRQ~
.2Q.01 VAt>ESSA GRAZZIDTIN
200'- WAlDIR P:RES

1483
1489
1572

~~lil_('l"l ~f~itos do Decreto 4010. de 12 dEI novElmbro de 2001.
Susta os er~ilOS do Decreto nO 4010. de 12 de novembro de 2001.
Susta os ofcitos do -Acordo entre o Governo da Repúbl1ca Federativa do
Brasil E:l o Governo dos Estados Unidos da América sobre Salvaguardas
Ttl't..rlulvyil.oi:l::' Rt7I~nc:Jl1tt~ d Pi;lllt;l;l~O 005 E::itc:JlJUbi Unitlm;. Uêf Amérit;d
nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamento de A1cântara-, firmado
em Brasilia, em 18 de abnl de 2000, bem como de quaisquer atos

I adminlstr~tivos destinados à su.3 implemenlaÇâo, até QlJe o acordo
h=.-1",=+=======-__I~I~nl~e~ma::lonalseja apreciado pelo Co~so Nacional.
1--1M~<2-{\{)2 W""A.!;L.!,TEsRn-,.CP!.!IN~H~E~I~R",O'-_-l-S~"'!ós~Ia;!."~s~.fe~osde Portaria SRF n' 1.58~. de~23~'d'o"_'"'no~vem-~b-ro-d7.-'2"'0"0"0-.--
~3 :.!OO2, BIS?O WANDERVAL C~.1voca P'êblsclto sobre a criat"'.!io do ES[ado de saoJ Paulo (,u Leste.

19451 2002 JANDIRA FEGHALI Susla a aplicação do disposto na inciso 11 do § 1° rto art 4° tlO Oecteto nG
I . 4.206, de 23 de abril de 2002.

2095 2002 ROMEU QUEIROZ Cunvocanl.b,SClto sobre a crlar'lo 00 Estado" Minas <10 Norte"
2227 ! 2002 LUIZ ANTONIO FLEURY Susla os efeitos do Parooer Nonnativo

I
1 na. 146.'2002, elaborado pela Cêmarn de Edueaçêo Supenor do Conselho

Nacional de Educação, que apresentou proposta da novas Diratrizes

I Curriculares do Curso de Graduação de Direito, em suOStituição àquelas
prcsc"tas pela Portaria nO 1.886r'94, do Ministério da Educação.

223112002 MOREIRA FERREIRA
I

Susta, com l'undilmenlo na inciso V do art 49 da Con:slituição Federal, a
I aollcação da POI'1Jrla SRF nO 1.024, de 22 de UQoslo de 20021 que -dJsC"d1na

jlllllllmlllllllllllllll~1
DocumentD : 13726 • 1
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N" ANO AUTOR EMENTA
o acompanhamento do julgamento de processos administrativos-fiscais nos
Conselhos de Contribuintes e 11a Câmara Superior de Recursos Fiscais".

2232 2002 MOREIRA FERREIRA Susta, com fundamento no inciso V do art 49 da Constituição Federal, a
aplicação da Portaria MF nO 103. de 23 de abril de 2002. que "altera o
Regimento Interno dos ConsAlhos dA Contrihuintes A da Cflmara Superior de
Recursos Fiscais".

2419 2002 DR. BENEDITO DIAS Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Território Federal
do Marai6.

1110 2004 nENATO CASAGRANDC Cria o Prtlmio "Raauel de Queiroz", del>tinado a iovenl> el>Clitores.
1143 2004 ANTONIO CARLOS Estabelece a obrigatoriedade de que sejam submetidas ao Congresso

MENDES THAME Nacional todas as inidalivas relativas a atividades nucleares, especialmente
aquelas relativas ã Usina Nuclear de Angra 111, nos tennos do inciso XIV, do
art. 49 da Constituição Federal.

1555 2005 MESA DIRETORA DA Dispõe sobre o subsídio dos membros do Congresso Nacional.
CÂMARA DOS
DEPUTADOS

1595 2005 DlMAS RAMALHO Faz equivaler à Emenda constitucional a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de
1969.

1506 2006 DIMAS RAMALHO raz equivaler" Cmenda Con5titudonal a Declaração Universi:ll doa Direitos
do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948.

1597 2005 DIMAS RAMALHO Faz equivaler à Emenda Constitucional a Convenção .sobre os Direitos
Pollticos (1a Mulher, adotado pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, em
31 de marco de 1953.

1598 2005 DIMAS RAMALHO Faz equivaler à Emenda Constitucional o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, adotado pela Assembléia-Geral das Nações Unidas. em 16
de dezembro de 1966.

1790 2005 EDUAROO VALVERDE Autoriza o Poder Executivo a implantar o Aproveitamento. Hidrelétrico do Rio
Madeira, localizado em trecho Jirau e Santo AntOnio, no Estado de RondOnia
a ser a ser desenvolvido após estudos de viabilidade pela Centrais Elétricas
de Brasileiras S.A.• ELETROBRÁS.

1826 2005 MARINHA RAUPP Autoriza o Poder Executivo Federal a implantar o Gasoduto Urucu • Porto
Velho, no Estado de RondÕnia.

1827 2005 EDUARDO VALVERDE Autorizo o Poder Execulivo a tomar todas as providências neceSSárias para a
construção e colocação em funcionamento do GasodutoURUCU - PORTO
VELHO.

1830 2005 VANESSA GRAZZIOTIN Susta os efeitos jurídicos do Edital de Licitação nO 001, de 2001, da SNPH, do
Estado do Amazonas. no exercício de ooder concedido

1997 2005 BABA Revoga o Decreto Legislativo nO 207, de. 2004, que autoriza o envio de
conligente brasileiro para a Missão de Estabilização das· Nações Unidas no
Haiti /MINUSTAH).

2142 2006 NELSON MARQUEZELLI Susta a aplicação da Resolução nO 158, de22 de abril de 2004, do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN.

2170 2006 TElMA DE SOUZA Susta a aplicação da Resolução n° 09, .de 08 de outubro de 1996, do
Con:;elho de Cooroen<lção e Contrale das Empresas Estatais· CCE, atual
Departamento de Controle de Empresas Estatais • DEST, integrante do
Ministério do Planejamento Orcamento e Gestão.

2224 2006 ASDRUBAL BENTES Susta os efeitos dos Decretos de 13 de fevereiro de 2006, do Presidente da
República, que criam ou ampliam unidades de conservação no Estado do
Pará.

2265 2006 ZE LIMA Dispôe sobre a realizacão 00 plebiscitos para criacão do Estado de Carajás.
2~27 2006 RICARDO IZAR Susta a aplicação de disposições contil'l::l!'õ n::l Instrução Normativa da

Secretaria da Receita Federal nO 247, de 21 de Novembro de 2002.
2364 2006 CARLOS MOTA Susta os efeitos jurídicos do art. 108 da Circular SUSEP nO 302, de 19 de

setembro de 2005 e dos arts. 13 e 14 da Circular SUSEP.
2~67 2006 SUELY CAMPOS Autoriza, nos termos do § 3ft do art. 231 da Con:;tiluiçao Federal, o

aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos.
situados na Cachoeira do Tamanduá, na Reqião do rio Cotinqo, em Roraima.

111111~llllllj~~II~IIIII'IUII~IIII~1
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PROJETO~ OECRETO LEGISLATIVO

Fevereiro de 2007

40 I 2003 •ROBERTO GOUVEIA Convoca con""lIa pop<Jla, (PlebiscllO ou Referendo) sobt. o ''''l'me de
PI't,.li~c:.:ltl..,., ~>J". I.' ~1<l,.ollulJu.

2U-12003TiciSÊ DIVINO Di.põe sobre a reahzação de pleblSCllo para a divisa0 do E.tado do Rto de '1

c"'.,.-,,....;.-;J,,a"n.."'·'-.lOv _ _ __•• _-------J

3~i-..::OO.J·().. '~~..:'AGA PATJdOTA E Convoca p1ebl:;,.dtu p..rd a criação do Estado do RtO:;'Jo Fram.lsco. i
OUTROS I

1DD2 I 2003 I ROBSON TUMA ~onvocCl Plebiscito para consulla popular dõJ redução ou não da mi.lioricklde. i
~O_27 !2~~lFER_~NOO GAAFIRA ~ ~~C;~t~:~e a realização de plebiscito para a criaç::to do Torritório Federal I

r1028f200J' LU,lANTONIO~LEURY /(j;spôe 50bre a rõa~iãçào de pleblSClto ac.,';;;;-d.ãitoraçào da maloiidadill

~ i nal ta dezesses anos. I

L
11.....~OO~ t./[LSON MARQt.J~ZELLI Di~ ':)c,.I\.." 11 '" l.~,.IVO'.dlj,)U oc p1eblSCll".... nv. IC~;rJu~ aCo~ <a1l~S 14, I. U '19,. I XV. da ConstitUlçào Federal, acerca da alteração do artigo 228 da

__1 ._ .._ _ .~ Con.litu.@Fedarara da red~damaIOridade pe~a,~I.,---__~_~....,....j

I
,1Z17 200.-. J':-:-;FROBHdO DISpÕe sobrt:l ..:I It:I~l.:.lÇão d~ plu1J.SCl.....S pilra <l (.;~ç.Jo d.::6 Es.'..ado§ d()

I :ARRUDA Aripuanã, do Araguaia, do Xingu.. de TapajÓ', de Cara)ás, do RIO Negro. da
I~_ --t ' .§~limões,dolli'apuru~.~ade'ra~~JuruL__ __ . ....:
'~'~(1 ;?OO~ , LUIZ CARH1:.IAA IDtspOe ac8rCi:i dó le....lZ~o <la pleOlSCtto sobre a Eiacra Hidrográfica 00 RIo

L,;-;:;:""=",...",__-+."S,,'n~F,,ro,,""~':-<rnêC'- no . €tiro domlfl ('l do mê'll de outubro de 2006
1513 2005 rpAUlO Of:LGADO: OISpóe sobre ~alização de plebiscito !:tQDre a Reíofl11D PO!'t1ca no pnmeiRJ

domitl O(Je outUbro de 2005.
LUIZ ANTONIO FLEURY Dispõe sobre a reallzaçao de plebiscito acerca da alleraÇáo da malOn<lade .

p<:l"al par.) doze!!O~5 anos El .ia alt"'I~{J nlll 10), dto (..1;11'11.', !te.:Jj·Jf'~05

I,concomitantemente a tonsulta popular eslabelOClda na Lei n" 10.826 de 22
de dezembro de 2003

r.-1"79.C,.._-+.. ..,?"'00=~_-+.-;;rV-;;0'_-;J;;O"'S:;>.~__-_-.--_....J-'.C~.)C'n~v'ó.'X·ã ')Ieb :<.!.t. _~. [:oro J ~1.Z.Jçã,) ~~:"ico:"':..!b~r,!!,,,;..,,,,"',,,,.e"~'~"",__"""="""'-M
1.U.~ ,,,x]> i ü~MANIO PEREIRA IDIspõe 50bre convocaçào de. p1ebisalo relativo a InlalT\lllÇlk> da gravidaz até

_ +_________ I à décima segunda 5e'!''!!I.3 ~.g",.,!,staçao!"-'-<"""---~~~~------o-~
2{iJf, : OC~ ,j.".: ~,I-=A_liAES D.:.:.;.Ji,;. ... St/Ollt ..:> :... ....n.vcaç.lo dd PiCbtwLO ~ara deadir sobra d clI.ação 00

1

I Estado do Rto Doc"'.9'o"""====;;-:;:--;;-:;:-=:::-=-,-;:=.-=-=:==::-:;;:l420 1997 IN CIO AR~IJDA . SusL, os of.~o. da Portana nO 119, de 3 de junho de 1997, do minislto de
E,..uo da Fa.:...n.J.J, 4UO ,orlo a ,.."zao;.!o da dO&jll>"s uu ••""un<;du de I

f-,=c--f-;;;=t==c:-c==~.-~--I obrigaçoes diretas que excedem os créd!,?s orçamentários ou adicionais".0 1007' C'O I\RRUO/l, ~1):5le os ttfoito, do lIrt. G" d.J M,(Ididü Pruy,~rid fi" 1':,39-34, dH "l \lu d9U~lo,

I

da 1997. Que "'ll,..J..o..,l~ bOtu" a parocipaç.;.io OOS ttabalnaaores nos lucros ou

f-=--t~=+-"=-;-;;==="",,,;o-;;:r+:!'e,"s~uIta~d!!!ClS~d,!,a~m-.2~(K.8 e da outras providêncjas. I
83 1999 ARNALDO FARIJ. DE SÁ i Re...og.~ a ar·II(.),:',) rb !JitONO r O J 048. de l3 de maio de 1m, o qU:lll

1-:...,.-.n""'-!-;;=="'rn;=.,.-__---i'..,a?":'ru;'vs"'o!,K!;':"'!'u'C"'!I!.!t:lnto CIa I-'revlClênQa :),OClal e da outras providências.
404 ,2000 CIO ARRUDA ISJsta a Portana ri' 77, de 27 da abnl da 2000, editada pelo M'nlsréno <lo I

P. neJ:mr')lc 'h r ,1n'1lr'lltr ,GGs(.k c"j1Jtll tr3kt ;1:) SU3IJtJn.,ã<1 ·te IJ.!,;- l.iJntot.i

_I onundos de decisões JUdICiaiS ccnc~tes a 'anos econOmlcos
li 5 2002 BETO ALBUQUERqUE rs;:-sta a aplicação do d..pC>S1o na Portan. n' 543, de 3 de lunho da 2002, do

1/., 'Slbnt. da Ç'l " ."~r ;\3 ... At":. .i\I';l\Cl.. $ ... L.~a~I.;_._...,.,.,..,..,'""':_=__,__-;;-:;-:-c-:-:cc-::--:;-:-<
1tM4l2oo2 . POMPEO DE MAnOS --[susla a aplicaçào <lo disposto nal'Qrlaria Monislerial n' 543, de 3 de junho de

I 2002. do MiniBténo d3 Providônc;a o A!:slst~nclo SOClEl!. quo dp.lenninou
I Ifl:';lme JO ': ,"'.dll'rJO "a CarkCI (k, PrÚv·..:êrn..la COOl,.rlúlT,Q,1lO:U aos

.....,=c+i==-~ funcionArios do Banco do Brasi-Previ.
2094 12002 ANTONIO CAMBRAIA SUST" " Portaria n' 592. "" 12 de junho de 2002. do Mini.tério da Prnv<lAncia

f-=; , ~A::o~.... tel""ld ~··."Il,. ....l.

l-2~33 120021S~Y FILHO Susta a apli~o do Oecrnk> n~~.:.363~e 11 de fevereiro de 2000.

~S14'O"ÚRNALOO F_ARIA D~ S~~'~p~,;n des~11~tll~indllmMIII'" Illf ~"'
DocUfMnto . JJ716 • 1
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CÃMARA DOS DEPUTADOS

,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° ANO AUTOR EMENTA
novembro de 2002 _

2515 2002 INOCENCIO OLIVEIRA Susta a aplicação do Decreto nO 4.489, de 28 de novembro de 2002, do
Poder Executivo.---1' 2003 RODRIGO MAIA Susta a aplicação do Decreto nO 4.592, de 11 de fevereiro de 2003, do
Poder El(eGutivo, e dá outra:> Drovidênda:>.

3 2003 ANTONIO CAMBRAIA Susta O Decreto nO 4_594 de 13 de fevereiro de 2003. nos termos do art. 49,
inciso V da Constituição Federal.

5 2003 PAULO MARINHO Susta a aplicação do Decreto na 4.594, de 13 de fevereiro de 2003.
7 2003 DAVI ALCOLUMBRE Susta o Decreto 4.594. de 13 de fevereiro de 2003. da Presidência da

República.
8 2003 POMPEO DE MATTOS Susta a aplicação do disposto no Decreto nO 4. 526, de 18 de dezembro de

2002. da Presidência da República. que diSpõe sobre o cancelamento dos
Restos a Pagar inscritos em 31 de deze":lbro de 2001 e em exercicios
anteriores.

9 2003 POMPEO DE MATTOS Susta a aplicação do disposto no Decreto nO 4. 594, de 13 de fevereiro de
2003. da Presidência da República, que dispõe sobre o cancelamento dos
Restos a PaQar no exercício de 2002 e dá outras providências,

10 2003 ANTONIO CARLOS Para sustar a aplicação do Decreto n" 4.592; de 11 de fevereiro de 2003, do
MENDES THAME Podef Executivo e dá outras orovidências.

18 2003 JORGE ALBERTO Susta a apllcaç30 e os efeitos da disposto no Decreto n,o 4.594. de 13 de
fevereiro de 2003.

37 2003 LUCIANO ZICA Susta os efeitos da Portaria n° 316, de 27 de dezembro de 2001, que
regulamenta o exercício da atividade de formulação de gasolina A, comum 9
premium, e óleo diesel a partir de.misturas de correntes de hidrocarbonetos,

i do Diretor-Geral da Agência Nacional do Petr6leo - ANP. publicada no Diário
Oficial da União, em 28 de dezembro de 2001.

38 2003 WALTER PINHEIRO Susta o Decreto de 18 de maio de 2001. que cria a Floresta Nacional de
Cristópolis, município de Crist6polis, no estado da Bahia, e dá outras

47
I providências.

2003 MUSSADEMES Susta a aplicação de dispositivo do Ato :Declaratório na 87, de 12 deI
no....embro do 1999, da Secretaria de Re<;,,;ta :Fo<lerel.

48 2003 EDUARDO CUNHA Susta a aplicação do disposto no Decreton·4.592, de 11 de fevereiro de
2003, do Poder Executivo.

383 2003 GILMAR MACHADO Susta o Decreto n' 3.860, de 9 de julho· de 2001, que dispõe sobre a
orgamzaçao do ensino superior, a avaliação de cursos e instituiÇÕes, e dã
outras orovidências.

496 2003 ANTONIO CARLOS Susta a aplicação do disposto no Decreto nO 4.594. de 13 de fevereiro de
PANNUNZIO 2003.

497 2003 GERALDO RESENDE Susta a aplicação da Deliberação n.O 38, de 11 de julho de 2003, do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN_,

498 2003 ALCEU COLLARES Susta os efeitos do parecer GM-016. da Advocacia-Geral da União. para
restabelecer os recursos federais aplicados na àrea da Saúde, em
decorrência da Emenda Constitucional na 29/2000.

501 2003 LUIZ CARLOS HAULY Susta os efeitos de ato homolooatório do Minrslto de Estado da Educacão.
502 2003 ASDRUBAL BENTES Susta a Deliberação na 38. de 11 de julho de 2003, publicada no DOU de 14

de julho de 2003, do Con:;elhu N<le;Qnal de Transito (CON"RAN), qult fltvogi:l
a Resolucão nO 141. de 3 de outubro de 2002.

609 2003 OSVALDO COELHO Susta, parcialmente. a aplicação do disposto no art. 1°, do Decreto nO 4.526,
de 18 de dezembro de 2002_

035 2003 BISMARCK MAIA Susta a aplicação do dispositivo no art. ~ ,. Parágrafos 2" e 3" da Instrução
NormativaSRF N~ 190, de 09 dê aoosto de 2002.

734 2003 COLOMBO Susta a Resolução n" 345, de 18 de julho de 2003, da Agência Nacional de

- - Telecomunicacões· ANATEL
958 2003 JOSE CARLOS ALELUIA Susta o bloqueio de pagamento de beneficio a segurados do INSS. constante

do Memorando Circular/INSS/DIRBEN/N° 29 de 28 de outubro de 2003,
Subscrito pelo Diretor de Beneficios Sr. BENEDITO ADALBERTO BRUNCA.

1044 2003 PAUOERNEY AVELINO Susta a aplicação do disposto no art. 1° do Decreto na 4_900. de 26 de
novembro de 2003, que dispõe sobre o empenho de despesas e inscriçoo de
Restos a Paaar, no âmbito do Poder Executivo, no 8xerclcio de 2003: e dá

IIIIIIIIIIIIIIIIIII~I~IIIIIIIII~I
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PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO

~1::
AUTOR EMENTA

oulras nrt1vKlências.
EDUARDO BARBOSA Para suslar a apficação do artigo 20 da Instrução NormatIVa nO 3103 da

SecrelariJ do TOSOU'o Nacional e da oulras orovidOxias.
1068 2003 ALOYSIO NUNES Susta a aplicaç;lo do caput o os §§ l' o 2' do art. 13 do Decreto n.' 4.887. do

FERREIRA 20 do novembro de 2003, quo rcgulOmcnt:l o procedimento pom

I
, iden@cação. reconhecimento. delImitação. derrarcação e titulação ~as.lerras.

I ocupadas por remanescentes das comun1Clades doS Quilombos de que trata
o art. 68 do Ato Ijas Oi • s Constito..JClOflals Tranbilórias.

-111'4-- 2004 . LEONARDO MAnoS Susla a aplicação do dlSposto n05 LIlases I e 11 do § 3'" dO ar1 '<1. da Inslruçtto

I
Noonativa nO 393. da 04 de reverairo de 2004, da Secretaria da Receita,
Federal.

I

1116 20041 RENATO CASAGRANDE Susta a aolicação da Decisão do CADE. referendada pelo Voto
I Desconsotuidor da operação de aQuiS'çào da totaJ,dado do capital social da

I Chocolates Garoto S/A pela Nostlé B,a.il LIda· Alo de Concentraç;lo n'
I eso 12.00169712002-89.

I
1147T:;004 iVEDA CRUSIUS Susta .:I Portan.a Intonninistorial nO B·SS. de 23 de m3rço de 2()().4, dos

I IMintstros da Justiça e da Oefesa. pubhcada no Diário Oficial da Uniao de 24
,

de ma«'.fl <.Ie 2004.
1151 i 2004 EDUARDO PAES Susta os efeitos do contido na Ata ,jo Rcunl~O Extraordinária de 14 de

J.arleiru dt:l2004, d~-~~da Nacional d~ S,Júue SUiJlt:nmmwr.
1155 2004 EDUARDO PAES ~usla as efehos do contido na Reso.u~o Administrativa n.' 4 de 14 de I

, Jarlf~iro de 2004, da A~~cia Naciom.l. de Saúdo SunlcmOl,13r.
1276 12004 EDUARDO PAES 1f ICd sust.adl) os efeitos da determInação de cancelcJmenlo do visto temporário

i Ico Sr. W,Uian lany Rother JUlllor, conforme .lto dO Ministério da justiça. com

i 131)4 ,2004 , JOst CARLOS ALELUIA
I base no ar1. 26 da Lei nO 6.815 de 1980.
Susta a aplicação 00 Decreto de 21 de maia de 2004 Que '"amplia os hmites

~.
iria Parque N....~IOl'l8I ~nde Sertao Veredas, criado ~Ielo Decreto nO 91.658.

1352 ;20041 JOSÉ CARLOS ALELUIA
de 12 de Jbr;1 do 1989, e dâ outras providénuas·, IjQ Poder Executivo.

iSusta a 8;Jh(4Çào <lo Parecer da Advocacia - Gef31 <1a União nO MC-Q2J04. de
!26 de abnl de 2004, aprovado pelO Presidente d3 Republica. em 11 de maio

I 1354 hoÓ4 AlBERTO FRAGA
'do:: 2004.

!Susta a ap!lC<:lç30 do inciso 111 do § 2° do art 1° OI) Decreto n- 5.123, de 10
I

I de lulho de 2004, com rel!!@o as Fõrcas Aux.iliares.

1'~j~on~- CÕNFUCIO MOURA Susla os aft;}iltJ5 da Portaria nO 195. de 15 de abnl de 1970, do Mlnisténo de
Minas e Ent:!'9!?

11549 12005 EDUARDO PAES ISusta os eleito~ da Portaria nO 15, de 27 de Janeiro de 2005. do Ministério do

155112"005
P1.anoJamenlo, Orçamento e Geslão.

EOlJAROO PAF~ ~1 su<;;t~d') O~ efuitos da POttaria nO -167 dG 7 dozombro de ::?OOo1, quo n~o

IconSIdera <x,mo ehmlnalória a prova de Inglês para a ~o de fuluros
h==--~=-k=~~=--=~=~~~d!'l'ê!Io;>:m~3ta:i, r.andiclalos ao Il\Stlluto Rio Branco.

1552 . 2Ú05 JOS CARLOS ALELUIA Susla a-apliCilçao da Portaria nD 15, de 27l::e Janeiro de 2005 do Ministéno do:
Plane ,Imentu Or menlo e Gfn.tao.

k":'.<"",
I!-~\'

!~v'".-·j~A"i.'·· CÂMARA DOS DEPUTADOS
...... ~ -'

, 2005 (LBERTO GOLDMAN1553

I 1«5'21 2005 FRANCIS~- Susta a aplicaç.1o dO Decrelo de 15 de abril de 2005. sem f'Úmero, que
L_ .' RODRIG~U!!CE!'.S~ I homologa a oomarcacAo adl'11lnlstrntiva ria Torra IM.gEma Raposa Serra do

1IIIIIIIIIIIIInllill'I~1 8
Documonto: 3:5726· 1

,Susta o Docreto nO 5,355. de 25 de jan61m de 2005, Que -dispõe sobre éi

: utilização do Cartao de Pagamento do Govemo Ff:ldaral - CPGF, pelos
6rgilos e OfI1tdades da administração pública fedcr:.".ll direta. 3utarqUQ e
runaaclon31, para pagamento de despesa~ ffietli1.adas nos tem Ias da

h=;;-i-==-k=====""~__~i~'I,"sl!aça,<,!!o~"'>,,:9il!en!,!!!,,,!!.,..!o!..!d,!!.!,,!o~u!!'!:!ra!.!!sl1prcvid~rc,""ia5ee."".~~~~__~~_~_
JOS R08ERTO Dispõe sobre o reajuste do subsidio dos membro~ do Congresso ~clOnaJ.

ARRUDA:==c-_
1560 2005: IVAN RÁNZOlIN 'Susta a apl;coçáo do inciso IX do Decreto de 24 de fev",o;,o de 2005. q<Je

I I declara de Interesse sodal, para fins de reforma agmria, os imóveis rurais

~~~·~~ilIi)iit:~~~'E~!1:=:tl~u~e~m~e~n~c~,,",~.~a~.e dá outras vidências·~ 1594 2005 I lJl7 ~ARI n~ HAl.Il V SUli'la 0'" "f",IQG dos atoo roticadoo 1:1 Soc.rol..3no cb Rocolto Fademl.
1617 2005 JOSE BORBA- Su,ta a ap.;c.,lçào do § 2' do art. 16 e do § l' do art. 17 da Instruçào

, .=~I-o,=~~~~=~=~__;.!N~o~nn:'!'.óa~I,:!;vo~n':,<OB,de 18 de selembro de 2003, do !BAM.,A"'.'c----=~--=,-_,____o__i
j1819 200'51 VAlDIR COLATIO S\ls.,ta os cfoitos 00 dispo5M;ào conbda no inc.i'So m do al'1190 8G da Re&OluçAo

na 2.963 de 2.3 oe malO ete 2002, do 8anco Central 00 I:traSlJ.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° ANO AUTOR EMENTA
Sol no Estado de Roraima.

1622 2005 DR. RODOLFO PEREIRA Susta a aplicação do Decreto de 15 de abril de 2005, sem número. que
homologa, nos termos da Portaria nO 534, de 13 de abril de 2005, do
Ministério da Justiça, a demarcação administrativa da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, no Estado de Roraima, promovida pela FUNAI.

1623 2005 ALMIRSA Susta a aplicação do Decreto de 15 de abril de 2005, sem número. que
homologa a demarcação administrativa da Terra Indigena Raposa Serra do
Sol, no Estado de Roraima, nos termos da Portaria na 534, de 13 de abril de
2005, do Ministério da Justica.

1624 2005 MARIA HELENA Susta a aplicação do Decreto de 15 de abril de 2005, sem número, que
homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Raposa Serra do
Sol. no Estado de Roraima. promovida pela FUNAI. nos termos da Portaria na
534, de 13 de abril de 2005, do Ministério da Justiça.

1625 2005 LUCIANO CASTRO Susta o Decreto de 15 de abril de 2005. sem número. que homologa a
demarcação administrativa da Terra Indigena Raposa, Serra do Sol, no
Estado do Roraima.

1626 2005 PASTOR Susta a aplicação do Decreto de 15 de abril de 200S, sem número, que
FRANKEMBERGEN homologa, nos termos da Portaria nO 534, de 13 de abril de 2005. do

Ministério da Justiça, a demarcação administrativa da Teria Indígena Raposa
Serra do Sol, no Estado de Roraima, promdvida pela FUNAI.

1630 2005 ANTONIO CARLOS Susta o Memorando de Enlendimenlo entre a República Federativa do Brasil
PANNUNZIO e a República Popular da China sobre Cooperação em Matéria de Comércío

e Investimento
1631 200S SUELYCAMPOS Susta a aplicação do Decreto de 15 de abril de 2005, sem número, que

homologa a demarcação administrativa da Terra Indigena RapoSa Serra do
Sol, no Estado de Roraima, promovida pela FUNAI, nos' termos da Portaria
n.o 534. de 13 de abril de 2005. do Ministério da Justica

1652 2005 ALCESTE ALMEIDA Susta a aplicação do Decreto de 15 de abnl de 2005, sem número, que
homologa a demarcação administrativa da Terra Indíge~ Raposa Serra do
Sol, no Estado de Roraima, nos termos da Portaria nO 53\i, de 13 de abril de
2005, do Ministório da Justiça.

1683 2005 CORAUCI SOBRINHO Susta a aplicação da Portaria nO 2.S89, de 16 de novembro de 2002, do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações.

1685 200S 'ATILA LINS Susta a decisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica • IBGE - de
consolidar a transferência de 1.184 quilOmetros quadrados do tenilório do
Estado do Amazonas para o Estado do Acre. '

1783 2005 ABELARDO LUPION Susta os efeitos das Portarias nO S07 e nO 508. de 20 de Dezembro de 2002,
do Mínistério do Meio Ambiente.

1784 2005 ROBERTO FREIRE Susta os efeitos do Decreto nO 5.476, de 23 de junho de 2005, que "Altera e
acresce dispositivos ao Decreto n° 3.277, de 7 de dez~mbro de 1999, que
dispõe sobre a dissolução eextinçào da Rede Ferroviária Federal SoA. -
RFFSA."

1
1792 2005 JAIME MARTINS Susta o Decreto nO 5.476. de 23 de junho de 2005, que altera e acresce

dispositivos ao Decreto nO 3.277. de 7 de dezembro de 1999. o qual dispõe
sobre a dissolução, liQüidacão e extincão da Rede Ferroviária Federal SA

1793 2005 VIGNATII Susta os efeitos da Instrução Normativa nO 51, de 18 de: Setembro de 2002.
do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Que aprova
os Reaulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite.

1795 200S IVAN RANZOLlN Susta o Decreto n°. 5.473. de 21 de Junho de 2OOS, Que prorroga o prazo
fixado no art. 2°. do Decreto n° 2.413, de 4 de dezembro de 1997.

1828 2005 NEUCIMAR FRAGA Susta o Decreto não numerado de 19 de dezembro de 2002 que cria o
Parque Nacional dos Pontões Capixabas, nos Municípios de Pancas e Águia
Branca, no Estado do Espírito Santo, e dá outras OfOvidéncias:

1829 200S MARCELlNO FRAGA Susta o Decreto de 19 de dezembro de 2002, que criOLJ o Parque Nacional
dos Pontões Capixabas, no Estado do Espírito S,anto e dá outras

I orovidências.
1833 2005 VITORASSI Susta a Resolução nO 357 rla 15 rla m:'!rçn rla 7004 ri:'! Agfi!nc-.m N;tr.inn:'ll rla

Telecomunicações - ANATEL.
2037 2005 ANGELA GUADAGNIN Susta o inciso X, do art. 7°. do Decreto nO 4.733. de 10 de junho de 2003,

2062 (JANi05)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PHOJETO DE DECRE TO LEGISLATIVO

\

o ~u .. flE:r lo de .ed nf,r] Q r

t
i I I ~:~I."O S .A - PETROBRAS. pro'lSto na LeI nO 9.47B. de 6 de agosto de!

213ti 2{J~I'~I+WÃL IT,iPiNHEIRO- - Su~!a d: .......,ILJ~U tL Jr.......,Jstt.. nu I-'.Jr~r,;lfo l.n...o ,~v art ~"t;I 1'0 ~r~rafo I
I I

UnlCO do art ao do Decreto nO 4 901, de 26 de novembro de 2003. da
PrtlSllMnCI.l da RopubllGa, com redação dada pelo Decreto nO 5 393. de 2005,

L ~UJ 11 ...:" .. , o .:il:).::.ill..l B,dSlIl.•(,) ~l! lU eVI.:XkJ 0'911.oJ1 • $61\'0. d \.i;ll OllUãS. i
_~~~~_-II previdêncIas '

2140 . 2006 EDUARDO SCIARRA !Sü·.I.l a .1'locação do art 2° do Ato 0eclarat6no Interprotab-a n' 15, da 22 dai
.__--.i.__L ._-----.Lgezembrp de .1Ou;) oi! 5ecretana de Receita fooora!. i

i
r N° TANOT AUTOR I EMENTA
I ; : ~~" . dispôo sobre 0011"'05 publicas do lelocomun~õas e dà outras

rovKlênC18S.
209tI 12006 EDUARDO PAES !Ftcam SW:itados os efeitos da Portaria da Emaer nO .22/4SC2. de 6 setembro

'~e 2004. Que Aprova a Revisão rb Plano Diretor do Aeroporto de
. I Jac."""""u:\ .

210012006 JõAOCALDAS !Susta a aphcaçao do Decreto nO 2.745, de 24 de agoslo de 199a, Que aprova
, ':,' : 01.'- . • LlCllat!mC' Sim"'~ri::i)do dé:l °Ulróleo

_._----_. ------_..__...__._--- -~~---~--I

PROPOSTA DE EMENDA À CONsnTUlçAo I
~Nif -. --AUrOR

14 [199'+LUIZCARLOS HAULY

r 77 11Q05 ISEVERINO CAVALCANTI IACloxcnlo ao 10Jd0 do il\ciso V do artigo 7D d8 Con~tulÇÕo rodC'rttl o
'J [ expressão -oü,e dxcluldos os trabalhaaof"f;J::; da micro-ompresa l:t ela omt>resa I

1111111111111111111,111
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Quinta-feira 10 13

.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
de oeaueno oorte".

78 1995 LEONEL PAVAN Altera o "capUr do artigo 212 da Constituição Federal.
SO 1995 FERNANDO GABEIRA Dá nova redação ao parágrafo 2° do artigo 14 e ao "capot" do artigo 143 da

Constituição Federal.
85 1995 ADYLSON MOTIA Dispõe sobre fidelidade partidária.
88 1995 ENIOBACCI Acrescenta paráQrafo 3° ao artigo 143 da Constituição Federal.
IM) 1995 PAULO GOUVE:.A Altera os artigos 14 e 17 da Constituição Federal e insere o artigo 74 no Alo

das Disposicões Constitucionais Transitórias.
81 199:5 ARAGELY DE PAULA Altera o artiQo 228 da Constltuiçao federal.
92 1995 NICIAS RIBEIRO Dá nova redação ao artigo 101 da Constituição Federal.
98 1995 JULIO REDECKER Altera o parágrafo 3° e acrescenta novo parágrafo ao artigo 176 da

.- - .. Constituicão Fedeal
102 1995 LUIZ CARLOS HAULY Dá nova redação ao artiao 8" da Constituicão Federal.
103 1995 LUIZ CARLOS HAULY Dá nova redação ao artigo 9° da Constituição Federal
108 1995 EXPEDITO JUNIOR Dá nova redação ao caput e ao parágrafo 1° do artigo 45 da Constituição

Fedem'.
109 1995 CORIOLANO SALES Altera os incisos I e VIII do artigo 129 da Constituição Federal.
114 1995 ALVAROGAUDENCIO Acrescenta parágrafo ao artigo 7° da Constituição Federal.

NETO
116 1995 OLAVIO ROCHA Dá nova redação ao artiQo 184 da constituição Federal.

1-------
LUIZ CARLOS HAULY Dá nova redação ao inciso XX do artiQo 70 da Constituição Federal.120 1995

121 1995 LUIZ CARLOS HAULY Dá nova redacão ao artiao 169 da Constituição Federal.

f-11~- ~995 LUIZ CARLOS HAULY Dá nova redação ao inr.i!'>O IV nn arti{lo 700 t1a r.nnl':ljtll~ FA!1l'lraL
129 1995 JOSEJANENE Dispõe sobre a competência concorrente· dos Estados para criar organismos

de planejamento e de desenvolvimento regionais.
130 1995 JOFRAN FREJAT Dá nova redação ao inciso I do artigo 159 da Constituição Federal.
135 1995 LAURA CARNEIRO Acrescenta artigo ao Alo das DisPQliiçõe5 Conlililuoonaili Tran5itória::> da

Constituição Federal.
137 1995 HELIO ROSAS Dispõe sobre fidelidade partidária, acrescentando parágrafos ao artigo 17 da

Constituição Federal
142 HlY5 DOMINGOS DUTRA Altera artiQos 46, 54,55 e 56 do Capitulo I, T!lulo IV da Constituição Federal.
143 1995 IBERE. FERREIRA Dá nova reação aos incisos V, XIII e XXVI e acrescenta parágrafo ao artigo 7"

da ConstituiCao Federal
148 1995 ANIVALDO VALE Altera a raooção do artigo 159 da Constituição Federal.
153 1995 OSVALDO BIOLCHI Modifica a redação do parágrafo 40 do artigo 231 da Constituição Federal.
160 1995 CORIOLANO SALES Mera a alínea -b" do inciso I do artigo 105 da Constituição Federal.
162 '1995 FEU ROSA Dá nova redação aoparáQrafo 4° do artigo 212 da Constituição Federal.
165 :1995 NICIAS RIBEIRO Dá nova redacao ao Inciso VIII do artl0029 'da Conslituicao Fe<leral.
168 1995 MENDONCA FILHO Dá nova redacão ao artiao 45 da Constituição Federal.
176 1995 FERNANDO ZUPPO Dá nova redação ao caput do artigo 212 da Constituição Federal, que dispõe

sobre a aplicação d~, recursos'na manutencao e desenvolvimento do ensino.
179 1995 JOSE GENOINO Modifica o arti!lo 45 da Constituicão Federal.
181 1995 PAULO GOUVEA Institui o sistema eleitoral· misto, .proporcional e distrital majoritário, para a

eleição dos Deputados Federais e Estaduais.
197 1995 VANESSA FELlPPE Altera O parágrafo 4° e revoga ó parágrafo 5° do artigo 77 da Constituição

Federal.
202 1995 CLAUDIO CAJADO Dá nova redação aooarágrafo 2° do artigo 239 da ConstitUicão Federal.
204 1995 FEU ROSA Altera os artiQos 119,120, 121 e 128 da Constituição Federal.

e---!~5 1995 NICIA5 RIBEIRO Da nova redaçao ao inciso 11 do artigo :.1tlda ConStltUIÇaO I-ederal.
206 1995 PAULO GOUVEA Dá nova redação aornciso lV do artigo 206 da Constituição Fooeral. Que trata

dos orinciPios com base nos cluais será ministrado o ensino.
207 1995 FEU ROSA Dispõe sobre o recenseamento escolar em creche e pré-escola no ensino

. fundamental.
209 ,1995 JOSEJANENE Acrescenta parágrafo 3° ao artiao 143 da Constituição Federal.
210 1995 JOSE JANENE Dá nova redação aos artigos 28, 29.32. parágrafo 3D, 79 e 81 da Constituição

Fgderal.
211 1995 JOSEJANENE Altera os artigos 14, 27, 28, 29. 44, 468 82 da Constituição Federal, e

introduz disPOSições transitórias, de forma a fazer coincidir os mandatos

1111111~IIIIIIIIHIIIIIIDIIII~lllIlllll
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PROPOSTA DE EMENDA Ao CONSmulÇAO

I---,N",---+-AN~61(..-'__--'-A~UT~OR~__l-c-J~-~--~~-...!E;!!M!.!;E!!NT!!A'-----------__I
-- r el.tivos .Iomaro volo facullal,vo

'1995'r MÕIS~S L1PNIK Allera a redação dos artigos 159 e 192, no sou parágrafo 2'. da Conslllul~
Federal, para trJlar de tinane;,amenlo ao setor produtivo das Regiões Norte.
Nordeste tl CenlrcrOBSte.

~~24 1!Y.lS NICIAS nlDClRO Ob autono'Tlia f.Jnoolldl d JU:50ÜIyd E"'...,,;...tO,,''''d':O.c-c--=---ccc--cc-c;-;_-;------1
1-~_l--l99.5.lIJL.'Q..~EDECKER D~ nova redaçáo ao inciso XVII do ar1J!l<l.l"..da CoosIiruiçáo Federal.
~~_ 1995 ABELARD~O~LU~Pr""IO"N'--+'I"n,,,c1"'U1,,O'-'a~'9o 74 no Ato das Disposi~ÕOSConstirucionais TranSll..."'ón"'·a"'s'---_--....j

231 '1995 tNACIO ARRUDA A1lera os inc,sos.XIII._ XVI do artigo 7' da Constitu<çàO Federal.
234 1~95 MAX ROSENMANN Altera a alinea "b" do inCIso X do paragra10 2° do artlQo 155 da Constituição

Federal.
238 1995 .LDEMAR KUSSLER Allera a redaçao do artigo 159 da Cons~luição Federal, para tralar dos

Fundos de PartJclpaçao l10s Fstarlos ê Ms MunicfptOs da ArnazOn13 legal.
delentores de limites internacionais. bem como da destinação da rocursos
aos programas de financiamento ao setor produlJvo das Regiões Norte.
Nordeste 6 Cenlro-Oeste.

1995 LUCIANO 2lCA245 Dá nova ~d3ç.10 00 artigo 50 da ConslituiçAo Federal. possibilitando à
camara dos Deputados convocar dirigenlas de entes personalizados da

~=_I~=-k~--.~=~--___J'.!Ao~ mlnistl'3c.ào Indireta.
25D 1995 OSVALDO REIS Da nova redação ao a~igo 28. ao inc'so 11 do artlQO 29. ao parágrafo 2' do,

I artigo 32. aos paragrafos z.o 8 50 eto aruqo 11, supnmlnao-se OS paragralos J"
84°.

Dâ nova rod.çáo â .iinoa 'C' do inciso I do artigo 159 da Constituiçao
federal.

1995 SALOMÃO CRUZ
1095 MARINHA RAUPP

251 1995 IOSVALDO REIS Inclui O inCISO VI ao artigo 15 da ConslitlJiçào Fed.raI. referente à perda ou
I I suspensão dos (Hreltos poIfticos.

\

253 199:~FEU,ROSA Dispõe sobre o acréscimo de IncIso V, do "capul" do artigo 158 d•
•_ ~==C7.=--_+C\;20n'-"s""..u'.'i@>'-'F:!ed~.!!raJ!!..;__._._._._.=.,___=__.;__.-------__1
257~995 JO O PIZ20LATII D~ nova rodado ao inciso 11 do a""" 37 da Consti'u~·'o.
~_7- 199.5 I LIMAN~~__ ~1_I_era 0'9 incisos V XIII, XXVI e XXXIV do aMo 7°da Constitu1dio Federal.

r211 1995l EDuARDO JORGE Altera a redação do artigo 7fJ, Inciso XIII. da Constituição Feoeral, para reduzM"

I a jornada dê lrabalho de quarenta e Quatro para trinta horas semanais fi

I
razão de uma tlora por ano, facul\ada a ampliação da jornada alé o limite de

I oito hortl~ dihnd~ e quarcnla ~nJdndi&. 1llt:llldftlt: cl\;OtUU d I,;liltmu ~

i I ! empr~ados e'~em~-'!n~n~~'ado~r~es1':.~==="'""'"""""=,..,,====="'==:_I
l272j '995 !ROBERTO PESSOA DSPÕE SOBRE A ENTREGA DE PARCELA DOS RECURSOS 00 FUNDO

l ' DF PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DJRE1AMENTE AS CAMARAS
____ . MUNICIPAI~.

~!-1-'.9iJ5 EUR[PEDES MIRANDA DisnõA sol>'. O control. ext.rno da ativKl.ce oohoal.
_2112 1995 TELMO KIRST Altera a redação dos artigos 28 e 29 da Conslituiça~-o"'F"'ed"".'e,.r,a1"'._c- -4

284 _W.~95 JOsr: JANENE Dã nova reda...Ao ao inciSO I dn artlflQ ~f1 t1~ COMMuicAo Fed~,-,,,,,,I'~ -I
28SJ 1995 OSVALDO REIS Institui o ~olo dislr1lal misto.
291 19~5 OSVALDO REIS Dê nuva fedaçJo 30 inciso I do paragrnf<J la ao artigo 14 da ConstituçAo

, Federal. lornanco o voto facultativo
Dó nova rodação ao § 3° dn-a~195 dd COO~tJlllir.,;tOFederal.

299 1995 PINHEIRO LANDIM AlIera o disposto no artigo 159 da Const.tul ao Federal.
301 I :JOO JAIR B"'O"'Lc:5'"O"'NA~"",,o'------+'-"u~a-'n"'0~va~r~~ao artJgo 228 da conshtulÇáo feder.31

I "303 i t 99ti OSVÃLDO REIS AlIora a redação da allnea "b" do inciso I do arti90 159. da Cons1t1uição
=~_--_+'F~.~d~era~I.__:c-__:c--_.__c_--_,__,___;--=--=_~,---_I

~
1}_ ... 1~~OÀO COSER _ \.;:M",od""i"'''Cd"-"d",is=f)(''~·b",·v",os",-",,~!.!'rt'!Jin",en~t",..;>.!'ay'os""""",IV=Kl"!o~re",s,,,,!n,ú~b",hco"",."m",;,!,lita~re"s".-;_----1
311~~6 NICIAS RIBEIRO Dá nOVd redação ao paragrafo 20 do~ 18 da Constiluir-J\n Federal.
318 I 1996 PAULO GOUVtA Ahafa o artigo 29 e o Alo das Disposições Constitucionais Transllórias da

I

I Constiluiçáo Federal. para estabelecer competõncia para julgamento de
I Prefeitos.

1111~lli~IIII~MIIIIIIJ~II~
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
330 1096 FEU ROSA Acrescenta os incisos VIII e IX ao artigo 92 da Constituiçllio Federal.
342 1996 JORGE ANDERS DA NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 212, PARAGRAFO QUARTO DA

CONSTITUiÇÃO
FEDERAL.

347 1996 NICIA5 R.IBEIR.O Dá nova redaçao ao parágrdfo 2° do arugo 57 Ui! Con5liluiyãu Federal.
NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Modifica O artigo 57 da Constituição
Federal.

349 1996 ROBERTO PESSOA Altera a redacão do parágrafo 1" do artigo 184 da Constituicão Federal.
353 1996 ADAOPRETfo Dá nova redacão ao inciso I e letra "c" do artioo 159 da Constituição Federal.
357 1996 NICIAS RIBEIRO Dá nova redação ao oaráarafo 3° do artiao 236 da Constituição Federal.
359 1996 SERGIO CARNEIRO Altera o parágrafo 2" do artiao 57 da Constituicão Federal.
365 1996 ROBERTO JEFFERSON Acrescenta ao parngrafo ,0 do artigo 127 a expresAAo "p. a responsabilidade

de seus membros", as alineas T e "9" ao inciso 11 do parágrafo 5° e parágrafo
6° do artigo 128, e a expressão "requisitar a instauraçao de inquérito civil,
segundo procedimento previsto em lei" ao inciso III do artigo 129 da
Constituição Federal

386 1996 JOAOPAULO Altera o paráarafo único do artiQo 7° da Constituicão Federal.
372 1996 FEU ROSA Dispõe sobre o acréscimo do inciso LXXVI!I ao artigo 5° da Constituiçao

Federal.
373 1996 FEU ROSA Acrescenta InciSO ao altlgo 6" da ConstitUlçao Federal.
3n 1996 MARCELO TEIXEIRA Altera o parágrafo 2° do artiQo 57 da Constituicão Federal.
381 1996 FEUROSA Acrescenta o parágrafo 3° ao artiQo 99 da Constituição Federal.
385 1996 JOAO PAULO Altera o inciso VII do artioo 71 da Conslituicão Federal. ----
386 1996 PEDRINHO ABRAO Modifica o artiao 228 da Constiluicão Federal.
398 1996 CORAUCI SOBRINHO Altera a redação do parágrafo único do artigo 7° da Constituição Federal,

para assegurar aos trabalhadores domésticos a percepção do seguro-
óesemprElQO 9 do Fundo de Garantia do Tempo de SelVico - FGTS_

406 1996 PAULO RITZEL Acrescenta oaráarafo aos artiaos 128 e 129 da Constituicão Federal.
408 1996 FEU ROSA Altera a redação do inciso LV do artiao 5° da Constituicão Federal.
415 1996 SERAFIM VENZON Dá nova redacão à allnea "c", inciso VI • artioo 150 da Constituição Federal.
422 1996 SERAF1M VENZON Altera a redacao do indso IX do artiao 37 da ConsUtulcao Federal.
423 1996 SERAFIM VENZON Acrescenta parágrafo ao inciso XVIII do artigo 7" da Constitulcão Federal.
424 1996 SERAFIM VENZON Acrescenta os incisos VIII e IX ao artigo 208 da Coostituíção Federal.
425 1996 SERAF/M VENZON Altera o inciso LVIII artioo 5" da Consliluicão Federal.
426 1996 NAIR XAVIER LOBO Dá nova redação ao artiao 228 da Constiluicão Federal.

._--

428 1996 WAGNER ROSSI Dá nova redação ao art. 56, inciso I, da Constituicão Federal.
438 1996 GONZAGA PATRIOTA Acrescenta parágrafo único ao art_ 122 da Constituição Federal.
439 '996 MARIO NEGROMONTE Dá nova redacão ao arl. 120 do Constituicão Fedoral.
440 1996 FERNANDO ZUPPO Dá novaredacão ao art. 158, inciso 111, da Constttuicão Federal.
442 1996 TUGA ANGERAMI Altera a redação do inciso VII, art. 71, da Constituição Federal, para tratar do

prazo de atendimento pelo Tribunal de Contas da União dos pedidos de
informação formulaoos oelo Congresso Nacional.

445 1997 GONZAGA PATRIOTA Acrescenta § 7° ao art. 37 da Constiluicão Federal.
447 1997 GONZAGA PATRIOTA Acrescenta inciso ao art. 5° da Constltuicào Federal.
448 r-lm HAROLDO SABOIA .1\Hera o inciso II-º-º-art. 119_ª-º-art._gºda Constitu~o Federal.454 1997 -ANTONIO DOVÃ~ Altera o art. 144 da Constituição Federal para criar o Fundo Nacional de

Segurança Pública.
456 1997 CHICO VIGILANTE Dá nova redação ao art. 37, inciso 11, da Cons1ituicão Federal.
460 1997 AUGUSTO NARDES Institui o Sistema de Controle Intemo da Administração PiJblir.a. P. dá outras

.orovidêncías.
466 1997 ABELARDO LUPION Dispõe sobre a instituição de forca federallemporária.
467 1997 SERAFIM VENZON Acrescenta allnea "c" ao inciso LXX do art. 5° da Constituiçao Federal, de

forma a permitir que as Câmaras Municipais e as Assembtéias Legislativ:;ls
DOSSam imoetrar mandado de segurança coletivo.

490 1997 SERAFIM VENlON Altera a redação do art. 158, parágrafo único, incisos I e 1/, da Constituição
Federal, para tratar dos critérios de distribuição das parcelas de receita
pertencentes aos MunlcfpiOs.

492 1997 ROBERTO VALADAO Altera o art. 14 da Constituicão Federal, considerando inele<Jiveis, oara os

11\111111111111111111~111111111~113
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PROPOSTA DE ElENDA ACONSTITUIÇÃO

Fevereiro de 2007

-H""-'AijoT AUTOR
.-----_.- ____ o

eMENTA :
I T T mocm08 cargoa, 09 qUQ lonhõlm tiido rcclciloG paro 05 cargos do Prosidontc I

da Rep;'bbca. do Governadores de Esta~o e <lo Distrito Federal e dei
, Prefeitos.

i 505 T 1997TcONFUCIO MOURA Pennlle quo, no caso de morte, desis1ência ou impedimento legal do I
. ,

camhd.J!o, antes r1c n;talllildo o segundo tumo da clelç30 para PresidonllJ da
~ I Reoubhca. oossa o oa~;;;:"lticc fazer. substituicAo.'

502. 1~7 .~EõR!'FI~VE...NZON~___ ~escentao § 7" ao inciso XXI do art. 37 da Ccn~tituiçãoFedera':
ln~ !~:;~:f f dJ".:'SA Allc·.a. re<Lç.." da .lInea "," ~o ''';:~Ja a1..1,,- da CoI15LIJ~.JO federal

~.9~P.991 FEU ROSA Acrescenta artioo.o Ale das OIS~1 ConslJ\tJulnals Transl1ónas.
_51L.!5~9JJ.~~.\,J.RºS~A _ ~ _. $'e~ntaparagraf'!Jlo art. 92 da C~tituição_Federal.

!I16 19'.):' P....:.t... ··. FtGUE.tREúO Dã nova redd~ "V élO ali. 164 da Con::.titu~Qf~ublgl.rw1'QQ7 rVAUiEj'4AR COSTA Modifica o art. 212. <eu § 4' da Con.btu'ção FodO<1JI, llO".ib"~ando o uGO do
I NfTO até 5%. da receit..'l resultante de impostos compreendida e pIOvemente de
J ' ~anSferéncJa::i ;té:!ía os progidma~ Sloplementares dtII allmenlaÇao e

~ .•_ 3!isi5.tAncia â saUde.
529 1997 PAUl0 PAIM ' o~ r.v..... fefl.i, 'lU 'JC} orf 100 d~ Constituiç.lo Federal. asseyuranuo 4uu aos

I , I çredrtos trabalnlstas e pr!lIIdencl8f'lOs nao serão aOllCéldos os nrecatOOos.
531 1997 f EU ROSA IAl1era a red~ção .~o~ art. 228. da Consliluicão Federal.
532 ' ,ggfíFEU l..C·SA T Ah..r.<l Q inr' ,(o '!I .~o S ;0, t,S lnci'.>\:s I ~ 11 co § :.'() e o § 411 :1::. ~1 7) da

ConStitUiçãO Federal, modificando os criténos de nameaçao dos Ministros do

[ 543T 199iTROBERTO ROCHA Altera o art. 182, S " da Ccnstilu"x Federal.

F
~l.i-.r;:l=t_11!E.. I'/AN V~LENTE ,__ ~0"QSCe_~~ª9rarO;1O artigo 211 da Cúr'S~luiçjt)','f""",d"e,"ra",r;-.~ ---:
':.0 I19:37 fiOOt:J<TO Pl:.SSOA Altera o § 'r do art 73. da Constituiçào Federal, para determinar que os

Ministros do Tribunal de Contas ela Unioo sejam escolnldos exclusivamente

~
pelo Con'Jrr.:<::t,., N3(tOn·~1.

~~11997 MARINHA RAUPP i~:centa Inciso Ao Attlgo 93. Da CcnsbtlJiçao Da ReptJblica Feoe",üva Do

5640 1997 PAUL C' 1I~.4A. MUI"O!n,;SO Xciii Do Artpn Quinto Da ConstJtlJclo Federal.
5e6i1997 AUGUSTO VIVEIROS Oa nova """'"Ao ao & 3' do art. 128 da Consbtulção Fedaral
.~~~ l~~~lvAQ9R~ZlMB-l'lDI I\er'QGOOnk!~~l?_~.15!)dfl_Con~!I!!Ji~~~roJ'!!!.. -j
~_~.O~_ J.~.Jt', .fÉ_L',,;' Dt: ;)O... lA Cria o FunOv 005 (,anais f:.duCdO",Uli.
k574 1998 MARCUS V:CENTE Altera os incISOS I e 11d~fo unlco do 3rt. 158 da Constituidlo Federal,

r
~.L 19ge !,NT.oNlgpc VAL':E Acr.scenta § 4' ao art,go_'S9 do Consüt~";!lo faooral.
~ I~ ....r\ULU LIMA ua: nova rodaçao ao art. 59 da CoosbtulÇAo Federal e ao arl 33 do Ato das

Oisnnsirões ConslituC'onail~s.,!T-"ra~n"s,"i1~on",·a"s".~c-;---"----------1
Si:.4 1998 Sf. Rí.til tJ!RA~!1A 1\1''':[03 ;) r~'::--ik. do 8f1.. 5U d~a""C~o~n,~t~"!U"';c.J\~'o~FCêede~~ra~I="",,,== ----1

ISlt-2l1"99a '-NEli: JABUR Dâ nova rP.t1::lr~ ao art. 158 Incif)O 111 da Constitlicão Federal
1-·&12 , 1998 FERNANDO RIBAS Altera ".Une. "b" ~o inciso X do § 2' do art. 156 da ConstiluiÇâc Federal.
, ':. to. '.~L!

820 1998 VIG PIR'cE~S=-=F-=RA~N~C~OC:----+A~c-r.-SC8-n-ta---'inc-,so-a-o-a-rt~.~9~3-d~a-c~oo-s~üt~u~içãoCC-~F';e~cIe;,:!r-a;;::I,================~
~" =r 19,2!J~~~l:-,qIi~Ã__ .__ A~!.~~cnbi..-4~ OO_~?_~.5!J---,-da_Ç~n3tlt~~,-r,-,ee:d"e"ra"I~'=- "'-7""-i

624 ~':f98 MURL -' L _'MIf'.iGOS L.,l nu"J. n:ca..,uo i1u ~ 5° dO art, 14 lJa COOlilllulÇilU Feoerdl. retirando dos
Prtlfttitos e ele quem os houver sucedido Ou slJbsllluído a prerrogallva de

1---8._.•--I-~~;-,-- -- - ~B.çidatar-Sr~_.~I~ã.o Dar3 o perl.~ scbsequente...:- .. _
1998 VALú:'::MAR COSTA I\crtl'liCeOL1 llüViJ ~riJ9f3lo ao an.tgO 14 aa c.;.onSOlulÇaO feoeral tomanao

NETO ineleglveis para os mesmos cargos os prefeitos e quem os houver sucedido
=:-~===:-~O~J2:~"-~~1"10no_~_5eJt: :'1].fo~~~~~rior(Js 30 ~'k:;lo 9 _~â Outr~f~i~~?@.L

l
632 1998 GONV,CA PATRIOTA A1tora os anigcs 143 e 144 da ConSblulÇ30 Fedaral, lomando o S€rvlÇo

MihCoar voluntMo e estet1dendo às policias mllnares e corpos de bombeuos
_ ..l...__---.J . ..Lm~t.l'es.J ':·~2'.'.,~têr!ciJ pura a bnndl.:30 <'e'.."''!'.'?:'''~,,~':.;''"'a'_'s'- .....J

!ml:~IIII~~li!!:leEI~mlllll'4
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
2 1999 LUIZA ERUNDINA Dá nova redacão ao &2" do art. 61 da Constituicão Federal.
4 1999 JOSE ROBERTO Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da Constituição Federal, restabelecendo a

BATOCHIO inelegibilidade para os mesmos caryos, no perlodo subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal,
dos Prefeitos e de Quem os houver sucedido ou substituido nos seis meses
anteriores ao pleito.

9 1999 OSVALDO BIOLCHI Altera a redação do inciso IV do art. 206 e acrescenta inciso VIII ao art. 208
da Constituição Federal.

10 1999 RAIMUNDO GOMES DE D6 nova redação ao § 5° do art. 14 o ao inciso 11 ao art. 29 da Constituição
MATOS Federal e acrescenta o art. 75 ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
12 1999 BEN-HUR FERREIRA Altera a redação do § 1°, inciso 11 do Art. 12 da Constituição Federal.
16 1999 POMPEO DE MATTOS Acrescenta § 6° ao art. 14 da COnstituiÇàO Federal, renumerando-se os

demais.
17 1999 DR. EVILASIO Dá nova redação aos arts. 51, IV, 52, XIII, e 61, § 1°, 11, a, da Constituição

Federal, e acrescenta um parágrafo único ao art. 51 e um § 2° ao art. 52,
também da Constituicão Federal.

18 1999 ROBERTO ARGENTA Altera a redação dos arts. 7°, 195,201,203 e 240 da Constituição Federal,
instituindo a categoria do "Trabalhador-Empresário", como forma alternativa
de contratação de trabalho, na qual os valore.. correspondentes ~os encargos
sobre os salários passam a integrar a sua remuneração, e dá ouIras
orovidências.

19 1999 LUIZA ERUNDINA Altera os arts. 31, 75 e 105. da Constituição Federal,. e acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para eldinguir os Tribunais e
Conselhos de Contas Municipais.

20 1999 CAIO RIELA Disoõe sobre a acumulacão remunerada de earoos públicos.
22 1999 ENIOBACCI Autoriza0 divórcio após 1 (um) ano de separação de fato ou de direito e dá

outras orovidências. ,

23 1999 FERNANDO FERRO Dá nova redacão ao &5" do art. 14 e ao art. 82 da Constituição Federal.
24 1999 EUN!CIO OLIVEIRA Acrescenta parágrafos ao art. 17 e altera o art. 55 da COI1sütuição Federal,

f-- 25
disoondo sobre fidelidade Dartidária.

1999 MANOEL SALVIANO Dá nova redação ao § 1° do art. 239 da yonstituição Federa', que dispõe
sobre a destinação de recursos do Programa de Integração Social - PIS. e do
Proorama de Formacão do Patrimônio do Servidor Público· PASEP.

28 1999 RITA CAMATA ,Dá nova rooaQào ao § 5" do 3rt. 14.
27 1999 CESAR BANDEIRA Estabelece perda de mandato para os membros dp Poder Legislativo

Federal, estadual e municipal que trocarem de partido. alterandô os arts. 17 e
55.

29 1999 MARCELO BARBIERI Dá nova redação ao art. 50 da Constituiçao Federal para permltir a
convocação. pelo Congresso' Nacional, dos ,titulares de6rgãos'ou entidades
reguladores de atividade econõmica ou serviço pública objeto de autorização,
concessão ou permissão.

32 1999 POMPEO DE MAnos Determina a concessão de bolsas de estudos e cré<tito educativo para o
ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituiçôes privadas.
acrescentando incisoVlI1 ao art. 208 da Constituição Federal.

34 1999 POMPEO DE MAnOS Acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição FAdAI'3I.qoe dispõe sobra o
inQresso na maQistratura e dá outras providências.

39 1999 ENjOBACCI Dá nova redação à allnea "dO do incisó XXXVIII do art. 5° da Constituição
Federal.

41 1999 ENIOBACCI libera dos precatórios pagamento de créditos de até 200 (duzentos) salários
mínimos e dá outras providências.

42 1999 ENIOBACCI .Dispôe sobre a municiDalizacão da aaricultura e dá outras providências.
43 1999 ENIOBACCI Dá nova redação ao art. 186 da Constituição Federal, instituindo o

arrendamento compUlsóriO de. no mínimo, 10% de .imóvel rural, ou conjunto
de imóveis rurais de um mesmo dono, com área total superior a 5.000 ha a
trabalhadoresruraís sem-terra.

44 1999 MARCIO BITIAR Dá nova redação ao § 6° do art. 14 da Constituição Federal, para dispor
sobre o afastamento do titular de mandato eletivo no Poder EXBeuthlo

46 1999 INALDO LEITÃO Dá nova redacão ao art. 57 da Constituicão Federal.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA OE EMENDA ACQHSTITUIÇAO

N" I AN9-1 A~lJT~O~R~=o-_+-CIc-_-,-,..-...,..-..,.,.-,..--..,....,..-,:!EM,!"E..,.NT=A,---o-:=--==::-:--;:-;;;;::-:;:-:::c-l
047 T,gg"ú : POMPEO- DE MAnos IAltera os incisos I o tI do par~rato unico do art. 158. e allera o § ~" do art.

I I 159 da Const.l~;r";; Fedel1l!.
"'9 1':J'99TPAU~O LIMA D;.'I nova redação ao art. 48 e revoga a alinea -d- do iooso 1II do art. 52 da

L Constlluicão FederalI ~~.)...,'~99~9,...j.~C~A~R~L~'T~O~M~E~R"S"S~---l-"De!,>POe'!'·~_~.-"i.~e!:.!'C·~n'!!o"-m'-.-"ça~·~o-d~."""'M~,n-..'-·u-O:--Cdo~T~"'-"U-''-'d'''"C"'-~-;eu.:-",ta"C.-""ccc-cU""'-;·àu;::'-e::-::.,,;:;1

f--=--l~=+-=,...,.==="=,-;-;-:=~oo~lrasprovidências.
51 '_99.9. .lLlI.Z ANTONIO FLEURY InstrtLJi.a..Jl!l"d-.9.e pnvaç.lo pepélua <taJoberd"de. com trabalho obliaalório.
111 I 1999 MAX ROSENMANN DiSjlÕe sobre a obrigalofie<lade Ce 6XpenênCla p~via no ••orcício da

advocacia para IllgressO nas carrcim2iurid~s_ ~e"-e"",sooc<=,,,ffica"""~ """'--1
,8~21999TNILTON BAIANO Altera o art. 159 da ConstituIÇão f e<leral, ir~!oindo di'!'OSl'VO qoe 11lC""".nla
...... =~=~ -+a~s,,;~aciOOS~é!de saude Dublica.
~ 1~~DIO ROSA ná nOlla n:~d::lç;:\o .:110 ~rts 14 9 29 coa C{Jn~llruiçà",o"Fc'_'c'.......ra.,' :--;-

156 1999 I TELMO KIRST AlIara os arts. 54 e 56 da Constitul!;Jo FAdera!. quanto ao :lcenClamenlo de
I n:lr1amentnr p!lra ocupar tUIV"ÕBS ~'.hIlcaS .

.-!.B_I--!.~ LUIZ ANTÕ-N-IO~FL-E-U-R-y-'-lD"'a'.'.'n"'o'''!VJ reda~,'o ao art. 228 da Consliluir--'o F00"0,,0,,,",,-1.---------4
--?'f'_~~--!.'J~ ARV KARA 11l::.lltui v Vt.lW rgC~ul'!!ta!!fi,!,:vo,?,,-=~_:-~ __~_:--c__-,,--;--__--,-,--;-:--c~

72 i 191")<) CABO JÚLIO Dá nova-;-ectaç.ÍO ao § 1° do art. 42. concedando aos mIlitares o direilo à
f--=-+-;-~'=~~=~ -"f'f'",I;"""",,-,;,~. 2,!,!,d",,,,,,,n",a~. ~~:-~-,---;-__-,:-~_--;-.....,.:-_

73 r 1999 FRANCISCO Transfere ;]O~ Estados e ao Distrito Federal a competência para insbtuir o
I RODRIGUES Imo:lSLt' 500re a-~;rvviedade tenitorial rural.

75 1999 HERMES PARCIANELlO DISpõe sobre a deSlncompa,biizaçào dos Governadores d. Estado •
. __ }~~p.~'ilOSgue concorrem à ree~lção.

~~ 1999 ZE:.NALDO COUTINHO I ni~""~ 80IXe a .acumula;:"-áoremunerada de camas núbl coso
79 , 999 GERALDO MAGELA Tom" o volO '"cl.l!afiYO.

f--..8(J_~~ PAUDERNEY AVELlNO Do nova 'ElOação à allnea "c· do inciso I do art. 159 Cd Consül..cao Federal.
84 1.~~~ º-~O JULIO Dá nov.a redação ao inciso LXI. do art. 5° da ÇQQ.sututcão Federal.
66 199~ DI{ E:\lILASIO Od n()vO;l rt;tOov<io ao inciso r du ort. 60. ~lterarK1'J o rlúmero mlflimo panll

aoresontac.ão CO orooosi~ de emenCB à Const1l:~.t"'o,-__:-:-,--;-~_~
89 1999 VALDEMAR COSTA Cria a rnquiri~ Prévia de Consu[uclOf'lalick1de de proposta tegislabva ao

NETO Sunmmo Tribunal federal.
g2 1999 LUCIANO PIZZATIO Ampli" o prazc do pagamento dos precalólio, judiciais que se relere ao art.

33 do alo das DiJoIDOSI':.ÕAs ConstitlJClonals TranSitórias.
~95 '9.~ ~ElSO,., PEllFGRINO

00-:-"199 INAl[)OLEITÃO
Da nova redacoo ao § 1° do artigo 1:~8 da ConstitUIção Federal.
O~ noV;l rw1;oran am;, s:.F:.. 5° e fiO rin ;r.ni"'" 14 riA Conslituir-.)io federal

115
117

103 1999 CELSO GIGLlO Dá no,a ret1aÇào aos panlgl1lfos I' c 2' do artigo 'DO da Constituição
f-,=,....j~=+-==-".;=:- ---j~F'-!-ed""'e"ra~L..!e'-";i! elE" acrescenta o oaraarafo 3°.

10& I 1999 CABO JULIO Da nov_ redil,;:oo aos incisOS I e 1160 § 8" 60 ano 14 da Consti1u1Çào Federal.
I--~~-I-1_,.,..j~__~~~ -C~9 trllta do ali::ll8mttnto elclloml dos miljI8rP."!'~c:-;O=="""''-'-'C:O_N'''::-::=-

11211999 PADRE ROCUEI ModofiC3-osalls. 208. 211 e 2'2 da ConStiloição Federal. o _n. 60 do Ato
I das Dlsposlções Constitucionais Transilórias, criando o Fundo de

I
ManulerlÇào e Desem'olYimento da Educaç.lo Bllsi~ PúblICa e de
Valonz.aç30 dos ProfissIOnaiS <La Educaçao ----i

1999 MURILO OC~M=ING=OS=__'i-'D",j,-no=v"a-"re",d",a""ç,1",0,-,a",0<;§.,6""--,do~a,,,~,--,;'4=da".C""on,!,sli",t",o..ição=o-F",ede,=,,'a,,!I~.--,-_-;-;-_-,----1
1999 EMO BÀCCI I Altera o Inciso XXVII o art. 22 da ConstituiÇão Federal e da outras

providênció3S. --
Dá nova redacao ao § 5°00 art. 14 e ao art. 46 da Constituição Feda"l1I",'e-'__
Dá nova redaçàO ao § 2° do 3rt 73 da CcnstiluICão Feaeral.
Dá nova redação aos parégrafos 10 e 2° do an. 100 da Constltuiçjo Federal.

119 '999 +.DR. EVILASIO
1--12.3_ 0!l9'.l DR. FVILASIO

125 1999tA~ TONIO CARLOS
~. ; BISCAIA

~11999 TATILA LINS ' Dà nova r~o;ão aos arts. 28, 29 e 81 da Con~u~,-F".uo,•• ,r".al,,-.__-,--_--.,
133 \'9Y9 RICARDO IZAR 1IJ.l nov_ 'edaçao ao a~. 228 da ConsMuiç.lo Fede..l, que b'ata da

t--_h --h ~ rnl-:n"putablhd'!..d~~,!!n",al,,-. ------;c.-:---c-:-:--====:c-c=====::-1
134 1999 ANTONIO CARLOS Da nova roaar"ao ao ano JJ 00 AlO aas DlspoSlçOOs Constttuaonals

c.;;;+,P.;;A~No;N;,;U~N",Zê:IO"",= __-+~T~ra!'.n~Sl~tó!cna~•.c:-:-=;;---;;-=.,.,--;,--;=....,..,c-"--===-====-=-::-1
139 i 1999 LUIZA ERUNOINA Acrêsce IndiO Vllt 8 § 60 ao art. 153, criando imposto progressivo sobre

= __~===~~=o=__-I-',h,~e!!11I!"nlJi!~_'~_dQ~8de~~a~a LJ.l}lão,. _=....,.._~_....,.. __~_..j

,
-142.----nm EUNTCIO OLIVEIRA Acrescenta paragrafo ao art. 227 do lext.o constitucional para dIspor sobre a
~ I nralUldada rio tra~~ coletivo na~ssoas pottadoras de deficiênc~
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
física.

143 1999 FREIRE JUNIOR Dispõe sobre a fidelidade oartidária.
144 1999 DR. EVILASIO Dá nova redação aos arts. 142 e 144, autorizando as Forças Armadas a

exercerem atividades de seQuranca pública no policiamento de fronteiras.
145 1999 WELLlNGTON DIAS Allera o art. 192 da Constituição Federal, estabelecendo que a Caixa

Econômica Federal, o Banco do Brasil S/A, o Banco do Estado de São Paulo
S/A, o Banco do Nordeste do Brasil S/A, o Banco da Amazônia S/A e outras
instituições são instrumentos estratégicos da União para a execução de

I Dolíticas de crédito.
149 1999 RONALDO Modifica o art. 212, § 3° da Constituição Federal.

VASCONCELLOS
150 1999 MARCAL FILHO O~ nova rerlacão ao art. 228 da ConlOtiluicão Federal.
151 1999 LUIZA ERUNDINA Dá nova redação ao § 2° do art. 230 da Constituição Federal, reduzindo o

limite de idade para aratuidade nos transportes coletivos urbanos.
155 1999 ENIOBACCI Altera o inciso I do art. 217 da Constituição Federal e dá outras providências.
158 1999 OSVALDO REIS Dá nova redação ao !'l 5° do art. 14 da Constituit;ao Federal.
159 1999 ADAOPRETIO Dá nova redação ao caput do art. 243 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
161 1999 MARCOS DE JESUS Dispõe sobre a acumulação remunerada de cargos públicos para

enfermeiros, auxiliares de enfermaQem e técnicos de enfermagem.
165 1999 SERGIO CARVALHO Altera o art. 18 da Constituição Federal, para acrescentar parágrafo

excepcionando a criação de municípios oriundos de distritos distantes mais

~
de 70 Km da sede.

1999 RONALDO Altera o art. 228 da Constituição Federal.
VASCONCELLOS

168 1999 RUBENS BUENO Acrescenta parágrafo ao art. 57 da Constituição Federal, para dispor sobre O
recesso parlamentar repartido.

169 1999 NELO ROOOLFO Altera o art. 228 da Constituicão Federal.
170 1999 ROBERTO ARGENTA Da nova redacão ao artiqo 45 da Constituição Federal.
173 1999 BISPO RODRIGUES Modifica o caput do art. 50, que dispõe sobre informações prestadas por

Ministros de Estado perante as ComiSSÕeS da Camara idOS Deputados e
Senado Federal.

175 1999 GILBERTO KASSAS Acrescenta dispositivos aos artigos. 203 e 208 da Constituição Federal,
relativos a~rtadores de deficiência.

176 1999 GILBERTO KASSAB Dá nova redação ao inciso XLIII do art. 5° da' Constituição Federal.
177 1999 GILBERTO KASSAB Dá nova redacão ao art. 5°, inciso XXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.
180 1999 ALDO REBELO Dá nova redação a dispositivos constituCionais que tralam de empresas

brasiloiras.
181 1999 VANESSA GRAZZIOTIN Acrescenta inciso ao art. 37 da Constituição Federal.
633 1999 OSORIO ADRIANO Altera o artigo 228 da Constituição Federal e dá outras providências.
634 1999 BETINHO ROSADO Altera a alínea "b" do inciso X do § 2° do art. 155 da Constituição Federal.
tl39 1999 JOSÉ CARLOS ALELUIA Dá nova redacao ao paráara!o 5" .do art. 14 da Constituicão Federal.
191 2000 AlCEU COLLARES Dá nova redacâo ao inciso XXXIII do art. 7· da Constituição Federal.
192 2000 WAGNER SALUSTIANO Dá nova redação aos arts. 31, § 1·, 75, caput, 105, I, a, e acrescenta

disDosítivo ao ADCT Dara extinauir os Tribunais de Contas MuniciDais.
193 2000 AUGUSTO FRANCO Extingue o Tribunal de Contas da União,: dos Estados e dos Municípios,

criando os meios necessários ao Controle externo da administração pública.
e dá outras Ot'OlIidências. '

194 2000 !';ÉRGIO CARVALHO Altera o art. 230 do texto conçtituçional para dispor sobre a identificação do
idoso para fins de qratuídade dos transportes coletivos umanos.

195 2000 ALCEU COLLARES Dá nolla redacão ao art. 45 da Constituicão Federal.
196 2000 ALMEIDA DE JESUS Dá nova redação aos art. 45 e e ao § 1· do art. 46 da Constituição Federal.
197 2000 POMPEO DE MATTOS Altera o art. 192 da ConsUtulçao Feoeral, 8staDelecenoo o Banco lJo Brasil e

a Calxa Econômica Federal, como instrumentos estratégicos da União para a
aDlicacão de polllicas públicas.

199 2000 UNO ROSSI Altera o caput do art. 142, da Constituição Federal, incluindo entre as
missões das Forças Armadas a guarda, o patrulhamento e a vigilância da
faixa de fronteira.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

Pf<OPOSTA DE EMENDA A CONSTITU!ÇÁQ

I- , .- I - ... - - _-

~
.<21 :I'XlI,' ...,c.; ER~NL'NA
:lZ3' 2000 RONALDO

, I VAS('ON'-'El~ '-,s

hul2õOOI ALMERINDA DE
I· 'Ar< :AlI10

r~~~}:tucl~OPI~na..._)~';':~F::~ao011. 716 altera a radoção dos arts 73 675 da

0.8 ..000 -.Ho'\ ...ATARl ..... ...,nc......<J btlnefk UI. ~11I11\.' <JV Idt..:...o.í-2JO ' I' 20ú0jr'FEU ROSA !Acrescenta inciso ao art. 129 da Consbtulção Federal, cnando o Instllulo da
npgocl:It;aO d... pArta A in~rin('lo-o I"'.J)tI"IO funÇÕ9§ institucioo<'lis do Ministério

• r'uOllc..J .

N· ANO _AU_TOR_ . . _. _ EMENTA . ._. _

;jil j 2000!!l_l-'''~'E~SAR~!:j,,\B1!""~u~'Le!,~RA~__~A~lle~r~alO!..ia!!rt1..~46~d!i!aJCO!0!!"~S"~I!!!U!!<!;;.~-2..!:F.!':ad!'2e!!raJ!'~'-;------,,---,,------__==,------""'''""'.,---,--\
2ÕS \ 2000 JOStGENOINO.,-__~I~:~~~~~~~;ç~~-~,~~~rescen~p~~~:~_ünH:O~_a_~_~_e _§_~~ ao~

-2(,0 -1-20001 JOAO HERRMANN Acrescenla a1inea ao Inciso I do art. 102 da Constituição Federal. e modifica a I
1NETO ,rodaçõo da:; OJUnclls ·oa do me;,300 I do art. 105 o do IrK:I30 I do art. 10& para

l
i: ·nft.:r:..- ..xl (".' raMQ Tnbu~.:J1 C'e.!rlral c ..'mpetênciLl p.lr3 ~u!gar.

I i.1 i crigir.ariJmenla. nus cnmes de responsabilidade, os Juizes de direito, juizes I
------'-~-~_~-_---i-Iff~lj~3 _~',2l:se_rrb~"Y!ldor~s e~m~Illb!~.~_~ri~~~ªi_s_~egl_O.niJl~F~qe_ra_l~

-zoa-:'oü" '·Fl·")GIGl·\·; 1 .....0(" ·~".··,·~~,1tlld.... vnE,{I['.J1 ~)reuo(.~l. I

/"19 iooõ ,INElÔRODOLFO i ,"tOd"i.'" õãít71, ds ConSbllJição Federal. assegurando ao Tribunal de
I '··,ml '1<:' da União O canUer c1e instituição pennanenta. H"dISOOtlsável ao
I :=..slemoJ dd ~loIr ...ç.<lv de poderes, (.um repercussãu n,riS O~lr, ..IIS Cc.rtes do

,~ I I Conlas "revistas no art. 75.
210 2000 rJOÃO FA'SSARELLA Acre!i(.~nla d.spcl~r.m a GoostilujÇ~ Federal. fixa limites (lf1 CJilSrn cem i

pessGêtI ativo no ..tmCJ41O CIOs Poderes E.JlttCutivo, Legistcitlvo e JudtCiario 0<1
UniM, (109 F.sladoç. do o.strito Federal e dos Municlpios, 8 dá outra..

~il' I<ÕÕÕ , f,OIvlI'EõOE MÃTTÕS ~C%~~:~ 76, ao-A-.-o-das Di-'--;- 5-Co'ult~-uc-ion-a;S-Transii6iias-.--
I 212 1

2000 IOR. 8ENEOITO_Dl_A_S__1~.~ ~~~ ~e:::t~ :~~dO 3rt 14~C_c:~tituiçao Federal. acrescentando-

r2131 :1000 : DR.EiiiLASTo I~crescenta ao art. 29 da Conslllu;çáo Fadaral O§ IV Q<Je visa "s protbiçAo de
aumento do número de VereadoreS no perlado de um ano anterior ils

f2i4" ,TUWIALUllo( CAllt-<AL I~',:~c: :;~~~'~iç7" do art, 226 ds ConsbllJiçâo Federal, no capitulo da
-:;---:...,'00:. : ~.:.;..~';'S',.- ! Famlna, da C~l. do ~o\~sc.e~~_~_d~~:.- . _

• ~ _ .,_ n ,\~rC~,.mta [) Im.. ~.u ·.~1I1 ..lO o.Jrt. 49. "llKIit!.:.a o § 4 11 o ae'olSoConla o § ijob j I ambos no art. 231. da Constitu federal.
210 2000'" R08FRTO ARGENTA Altera a red3ção dos ars 7°, 195 e 240 da ConstItuição Federal, Instituindo a

catagoJla •TralJalhadvl-[mpresario·, como lorma altemélltJv3 oe oonuallção I
I de trabalho, na Qual os valores COfT8spondentes aos encargos sobre os
s-"t1an~'~.~~:l i'!ttll]rar;l sua romuncaração] !li ~~Utr.JE P~~~5;.~_

~rescenta ahnea ·e- í:tU inciso VI dO ano 150 da t.:onsotviÇâo fooeral. I
Dá nova redaçao ao art. 144. inclUindo dispoSição teferente a 6rgàO que

I I··~erc('f.i pn'Jativ~e"lr(' atribuições de poIirial1l",n!t:' osl t"l'Sivo n8 reproSS!o a I
l.lillltt~ icllllUittlllcüb

Acrescenta parégralo ao art. 236 da Constituição Federal

r233120001JOSE CARLOS ELIAS Aliara dispo~tivo5 do Sistema Tributário Nacional o dos Princrpias Gerais da
I __~ j\.tlvldade EcooOmk:a. .._

,
-;to-j4 " iOói-', . K__O JOSe. -,..;i.:>uvti\ CJ.-i~... rOd8ç4v dI.)-§2<',Jo-';rt~50dtllC~.:.;tjtu~ reO;r~I~~~C;n~ d
I---c=~~=-k'===~ -II~n"OQll!!!"uidade dos tran~rtes coletivos urbanos aos deficientas fisicos.
r 236 : 2000 RONALDO é); nova radaçAo ao art. 57 da Constiluição Fe<lenl

, ',Ac C;:>!'<CELLOS
r 241 12000"~DIOROSA

242 ?f.:'Xl MA .,Re [u:Nr'·./IDES
OISpoe sobre o 11m do recesso parlamentar~Clit_~a.s..p_~Yl_d~.Q..c'-ª!:..-
[),) no·;,,, r{'·1JIft' . .Ius. art'). 11 e :::..5 C.l C()n'j.~I1"·!I";;;'} FOf~~,JI, 1u(I dl<iflOOm!
sobre fidolKJade partidãria. promovendo a perda do cargo eletivo nas 'I

I hipóteses de o ocupante deixar O partido pelo Qual foi e1EHto e da Qrave
I ,:.:.Ia u de Il'3C'J,~I'n 1 :.trt~:driél.

Dá nova redação ãõs ârts. 206 e 20B da-COOstllu,,;âoFederal. que lratam do
ens:no ~LJ~º~afll.!'_s~belecrrn8nlos"'pubhcos. _
1• .'!!!"~red;lç!If,:,,_~~_ ..•·jÚ1d(,);,)rt S6oJaC...;.r;ó..oIu.: ...", .. "Jt..r:l'
Da nova red.3çâo ao inCISO IV do art. 8° da Conslitui "o Federal.

Do 00.'r~ '" "rt~í~I~11_irii~fiill!lt~-'8
Doc....mu : 337~ • l
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
252 2000 RICARDO BERZOINI Dá nova redação ao art. a" da Constituição Federal.
255 2000 ALEX CANZIANI Dá nova redação ao § 1° do art. 182 da Constituicão Federal.
259 2000 BISPO RODRIGUES Dispõe sobre a imunidade tributária dos gêneros alimentlcios de primeira

necessidade.
260 2000 POMPEO DE MATTOS Altera o ano 226, da Constituiç30 Federal, esll:lbelewndo a maioridade GUI>

dezessete anos.
261 2000 FEU ROSA Acrescenta parágrafo ao art. 37 da Constituição Federal.
262 2000 DR. EVILASIO Dispõe sobre o número de Deoutados Dor Estado e paio Distrito Federal.
264 2000 CAIORIELA Inclui alínea ·d· no art. 146, 111, e item X no art. 170, e altera a allnea ·c· do

art. 150, VI, bem como o art. 179, da Constituicão Federal.
265 2000 JOVAIR ARANTES Dá nova redação ao art. 37 da Constituição Federal.
267 2000 LUCIANO BIVAR Alter::l o art 45. da Constituição Feooml, determinando a elei~o dos

candidatos individualmente mais votados à Câmara dos Deputados, às
Assembléias Léoisialivas e à Camara Leoislativa.

210 2000 NELSON MARCHEZAN Acrescenta artigo no Ato das Disposições ConstiltJcionais Transitórias sobre

I recursos adicionais para o plano nacional de educação referido no art. 214 da
Constituicão Federal.

I 211 2000 WAGNER SALUSTIANO Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 1" da Constituição Federal.
I 273 2000 IEDIOROSA Altera a redação do inciso 11 do art. 29 da Constiluicão Federal.

274 2000 OSVALDO REIS ua nova redaçao a alínea "aW do inciso VI do § 3" do art. 14 e ao § 3u do art.
46 a acresce o parágrafo único ao art 29, todos da Constituição Federal.

279 2000 JOSE: MUCIO Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da Constituição Federal.
MONTEIRO

283 '2000 JOSEfNDIO -- Inclui o art. 76 no Ato das DisPosições Constitucionais TransMrias.
285 2000 EUNICIO OLIVEIRA Dá nova redação ao § 1" do art. 144, atribuindo à Polícia Federal a apuração

de assaltos praticados contra instiltJiçôes financeiras, carros·fortas e bases
de depósito de valores.

288 2000 NILSON PINTO Acrescenta aUnea ao inciso XXXII do art. 5" da Constituição Federal.
287 2000 LUCI CHOINACKI Altera o texto do art. 186 da Constituição Federal.
290 2000 LUIZ ANTONIO FLEURY Dá nova redação aos. art. 49, 50 e 58 da ConstlltJição Federal, regulando a

convoc;ação de Minilitros de Estado, titular de órgão vinculado à Pre5idência
da República, dirigentes da administração direta, indireta, de entidade
roouladora ou de seMCO publico pelo ConQresso Nacional.

293 2000 RUBENS BUENO Altera o art. 75 da Constituição Federal, para dispor sobre o mandato dos
Conselheiros dos Tnoonals e Conselhos de Contas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

294 2000 DE VELASCO Dá nova redação ao art. 45 da Constituição Federal, determinando a eleição
dos candidatos individualmente mais votados à Câmara dos Deputados, às
Assembléias Looislativas, à Câmara Leaislativa e às Câmaras Municipais.

295 2000 ALMERINDA DE Acresce parágrafo único ao art. 205 da Constituição Federal. instituindo
CARVALHO graltJidade nos Sistemas de Transportas Públicos Coletivos para estudantes

de ensino fundamental e médio matrir.ulado~ em estahAJedmenlo~ p(Jhlicos e
privados.

301 2000 JOSE DIRCEU Acrescenta inciso XII ao art. 167 e 169-A à ConsliltJição Faderal, e art. 76 ao
Ato das DisPosiçÕfls Constitucionais TransitÓrias.

303 2000 DR. f:VILASIO Acresccnklinciso Vlllllo art. 163 da Constituição Federal.
304 2000 DR. EVllASlO Dá nova redacão aos §§ 1" e 3° do art. 46. da Constituição Federal.
305 2000 DR. EVILÁSIO Dà nova redação ao inciso XII do art. 49 e acrescenta parágrafo ao art. 223

da ConstituiçãO Federal.
307 2000 CORIOLANO SALES Altera a reaaçao ao artigo o· da ConSUtuição I-ederal para inClUir o "crédito'

como direito SOCial.
308 2000 CLEMENTINO COELHO Acrescenta § 4Q ao art. 46 da Constítuicão Federal.
318 2000 MARIO ASSAD JUNIOR Altera o inciso lU do § 2" do art..58 da ConstiW-'kãoFederal.
319 2000 INACIO ARRUDA Introduz nO\lo inciso ao art. 30, dispondo sobre a circulação de pessoas e

bens e sobre a seouranca e conforto do pedestre.
321 2001 ALBERTO FRAGA Dá nova redacão ao art. ,228 Que versa sobre a menoridade penal.
322 2001 ANTONIO JOAOUIM Acr9~nt'" § 4° ao art.2Q-A. da Constituição Federal. e art. 77 ao Alo das

ARAÚJO Disposições ConstiltJcionais Transitórias.

1I1~11~11'1111111111111111111119
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'Altera o fi 1010 do art. 4!9-A da COnsot~-º-.!.~Qra'cl.~-o-_~__--;;-_""",""-i
r InstilUl benefioo aSSlS1enclal para as donas de casa, B dá outras
I rov:ééncias.

E:LJIR OLIVEIRA
LUCI CHOlNACKI

3~UUi
385- ~(jU-l

,

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO

bNO AUTOR EMENTA
i-E.4 ! ioo1 INALDO lEITAQ Insere o Ei 30 na art 215 da Conshtul...._j() FAdem!.

326 ; 2001 ELISEU MOURA I Altera o art. 100 da Constituição Fadara! para InstitUir limites ao pagamento
I d~ rlfecatÔrlOS nas condir:iJAs ;'ue e~nttClfiça.

329 12001 PADRE ROOUE Da nova r~dação ao art. 71, ao art. 72, ao ar1. 73, aos §§ 10 e 2Q do art. 74. às
alinees -c,-, "d·, e -q- do iociSoO I do 811. 102 e 80 parágrafo UnlCO do art. 1G1, o
revoga o § '0 do art. 31, o inciso Xl1l do art. 49. a a.lnea -b- do incJ'SO 111 do
art. 52. o an. 75 e inciso XV do art. 84, da Conslituiçã_o Federal.

330 2001 PAULO JOSE GOUVEA Dispõe sobre a partiapaçao dos Municípios na arrecadaç;jo do Imposto sobre I
10'- .,,_. - .... " ••~_.___ .~
I !iervil"":'s de \ranc.nnrte interestadual EllntermunlCIMI de comunicação.

333 2001 CORIOlANO SALES I Ahara a redação do art. 14, § tto. da ConStituiçãO Feeerdl. Institui a
: obriyatoriedade da desincompatibilizaçc)o. na J,lrazo dtl 6 meses anteriores ao
pleito, dos titulares dos cargos de Presidente da ReplJblica, Governador de
Estado e elo Distrito Federal e de Prefeitos Que quiserem candidatar-se a
ree,,,,r'o. ii

334 2001 EDUARDO SEABRA Tr.nsl.", meu""s de p.";cipação dos Eslados d;relo r>a'" '-"da Poder I
Executivo LAI"lislativo e Judiciáno.

336 2001 JOSÉ JANENE Altera o art. 14, § 70, da Conslituiçao Federal, para in[J"Qduzir a inolegibilidade
dos parentes de» detenl.Ores de cargos vilalicios. no 16ni1600 óa circunscriçao

~ 33qJo!iI
do lltul.ar

GUSTAVO FRÜET •__~~~V29il a alínea ·b" do inciso Xdo § 2° do a_r1. 155_':13 Conslituicão Federal.
i

II 'J4'J, :':001 ~USTAVO FRUET Introduz um II'1ciSO U-A no al'ÜOO '45 da ConstilUclo Fadaral.r 345- +-'2OOi AlOIZID MERCADANTE Acrescen~i~:vo inciso ao art. 49 e dá nova redação ao inciso VIII da art. 84

1~:l46 "";ioo-T
da Constitui o Federal.

RONALDO Acrescenta § 4' ao art. 142 da Consll~uição Federal
VASCONCELLOS

354 2001 lLJIZANibNIO FlEURY AlIara: a l'Wação do art 143 da: Constituição Federal QlJ8 diSpõe sobre O
se.~l~itar 'OMt;atOOO.

355 200' LUIZ CARlOS KAUlY Dá nova radacAo ao inciso n, -6-1°. do art. 40 da Cons1it:uicão Federal. ,

351; 2~J. LUIZ CARlOS HAULY ,Altera a redacáo do inciso ki do artiao 84 da Conslduir.Ão Federal.
359 ~?OO1 PAULO liMA Df, no..a reda('.Ao ao S 6° do art. 14 dd ConsH\.lcio Federal.
362 1001 RICARDO FERRAC O Dã (lo...a redadJo aoSJO do art. 4t. da Con'itJtuicâo Federal.
364 ,001 ROBERTO PESSOA Dá nova redação ao § 2' do art. 230 da Constituição Federal, inclUindO

defJc.jentes ffSl~~lna gratuidade dos transportes coletJvos e estabelecendo
uso de Identifica o unlca valida 81111odo c torntólio nacio!'lal.

366 I2001 ICUSTODIO MATIOS Acrescen\a Seção ao CapitlJo IV, do Tllulo IV da ConsNuiçào Federal,
criando a Ouvldona NaciOnal da RenutAic~.

368 . 200 I JOSê- JANENE Re~ o IOClSO I do 311. 129 da Constj(llição fool:Jral.
~~~001 ORLANDO FANTAlZINI Dá nova redação ao inciso XlVir! e 3etescenla o inciso XlV11l-A. lodos do art. 1

5l:l dd Coostrt.uiçào Federal. I
1-1!4. 1001 WIl SON SANTOS Dá nov<I redação-J ao § 1" do art. 128 da Consbtuiçào f-edaral.

377TiÔCl JcúiâE TADEU AJter~ o 3rt. 228 da ConslJtuição FackJraJ. i
:M·JQALEN

-~te(aO·canut.· do art 29-A da Consbluir~o Federal.~~NLOgQPES
!---l81 2_0Y.~,!.EU ROSA , Dá nova redação~ inciso X~1I1 do art. ]'.da Constituicão Federal.

Allera a redacão do art. 128 e de seus §§ 1(1. 20, 30 e 4(0 da Constiruicao
federal
Dá nova re[Jaçào ao § 2° artigo 230 da ConstihJlção Federal, incluindo
def.cie-nles fítiicos na gratuidade dos transportes coletivos 8 estabelecendo

IUqo de iljentifica....~ unica \Ia/ida Qm todo o tomtOno nacion..1.

1111~111~1~III~mlmIIIIII120
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PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA

~L~Q1 NEIVA MOREIRA Altera a redacão do inciso I do art. 49 da Constituicão Federal.
4D8 2001 BISPO RODRIGUES Revoga os §§ 2D e 3°, e dá nova redação ao § 1°, todos do art. 46 da

Constituição Federal, para fixar o mandato dos Senadores em quatro anos, e
extinguir a eleição conjunta de dois sujllenles.

409 2001 HUGOBIEHL Modifica o§ 6° do art. 231 da Constituição Federal.
416 2001 INACIO ARRUDA Altera o art. 212 da Constituição Federal, elevando os percentuais de receita

resultante de impostos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento
do ensino.

417 2001 RONALDO Dá nova redaçao ao § 2~ do art. 230 da Constituição Federal, que concede
VASCONCELLOS I gratuidade nos transportes coletivos urbanos par o idoso.

418 2001 ANTONIO CAMBRAIA Acrescenta § 10 ao art. 165 da Constituição Federal, visando assegurar
_~!Jrsos para a viabi lização de investimentos nas Re.Qiões Norte e Nordeste.

419 2001 CONFUCIO MOURA Altera os incisos XII e XIII no art. 167 da Constituição Federal, estabelecendo
condições para o contingenciamento de dotações orçamentárias e vedando
sua exclusão definitiva da Drooramacão financeira.

420 7001 WILSON SANTOS Altera o art. 37 da Constituição Federal. para instituir datas e horários para
realização de concursos publicos.

422 2001 DR. ROSINHA Acrescenta o § 8· ao art. 53 e aftera o § 1° do art. 27 e inciso VIII do art. 29,
todos da Conslituicão Federal.

425 2001 SALVADOR ZIMBALDI Estabelece competência aos Municlpios para cobrança de preço público no
caso Que especifica.

427 2001 REGIS CAVALCANTE Dispõe sobre as despesas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na proteção, preservação, manutenção e diwlgação de bens e
valores culturais.

433 2001 MANOEL VITÓRIO Dá nova redação ao § 2· e acrescenta § 3· ao art. 230 da Constituição
Federal.

434 2001 ROBERTO PESSOA Vincula os recursos dos Fundos de Desenvolvimento da AmazÔnia e do
------ Nordeste ao Orcamento Geral da União.

435 2001 IARA BERNARDI Dá nova redação ao parágrafo único do art. 7° da Constituição Federal, a fim
de proteger o trabalhador doméstico da despedida arbitrária ou sem justa
causa.

436 2001 LUIZ ALBERTO Altera a redacão do !\1", inciso II do art. 12 da Constituição Federal.
441 2001 WILSON SANTOS Altera o art. 144, da Constituição Federal. para estabelecer recursos mlnimos

l para a área de segurança pública.
444 2001 FRANCISCO Dá nova redação ao § 5° do art. 14, vedando a reeleição para Presidente da

RODRIGUES República, Govemadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos.
445 2001 JOSE CARLOS Dá nova redação ao art. 46 da Constituição Federal.

MARTINEZ
453 2001 RAIMUNDO GOMES DE Dá nova redação ao éàput do art. 38 da Constituição Federal.

MATOS
458 2001 PAULO LIMA Dispõe sobre desoneração tributária relativas aos gêneros alimentrcios de

i primeil'Q nêC9ssidade.
462 2001 JOAO ALMEIDA Dá nova redação ao § 3D do art. 17 e ao inciso VIII do art. 103 da Constituição

Federal, para vincular a ação dos partidos políticos. nos casos que especifica.
à manutencão de reoresentantes eleitos sob suas /eoendas.

465 2001 ORLANDO DESCONSI Modifica o inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da CQnstituiçao Federal.
469 2001 IVAN VAlENTE Disoõe sobre a expansão do ensino superior público.
471 2001 JAIME MARTINS Da nova redação aos arts. 50 e 58 da Constituição Federal, ampliando os

casos de convocação de autOridades pela Camara dos Deputados, pelo
Senado Federal, ou Dor suas comissões.

472 2001 JOSE THOMAZ NONO Acrescenla parágrafo oitavo ao art. 53 da Constituição Federal para dispor
sobre a punibilidade de Deputados e Senadores.

473 2001 ANTONIO CARLOS Dá nova redação ao inciso XIV do art. 84 e ao paráCrafo IÍnico do art. 101 da
PANNUNZIO Constituicão Federal.

476 2001 JOSE CARLOS ALELUIA Suprime a expressão ·para que nenhuma daquelas unidades da Federação
tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados·, constante do art. 45, §
1°, da Constituição Fedaml.

479 2001 CLEMENTINO COELHO Dá nova redação ao Inciso IV do art. 206 da Constituição Federal.

11~11~11111111~11111111I1~1 21
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i
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

2002 CORIOlANO SAlES

N" I ANO I AUTOR EMENTA

510 2002..lDR. ROSINHA InclUI & , t no.ª-rt .p_e §.!i' no art. 4' da ConstitUiçãO Federal.

I
~~ ··T\. ..·~~, ~.jj".i. AN I ONIÓ FLfURY Da nova rt!i.Jaç.ao ao inCISO )lJ 00 ano O· oJa ConslRulÇõ:)U FtK.1ttri:ll,

restabelecendo o poder da autoridade policial de expedir mandaco de blJsca
L . . __ Etapr~nsa~ . .__ ..__ __. _

I
~.. 12UJ~ ALBERIO FRAGA Acrescenta o § ~' ao aI\. 32 da ConstilUiçllo Federal. que cl..põe sobre a

I rnlegrar...oo do Oepartamento de Transito do Dislrito Federal Detran·DF ao
r-:: _i __ I ~_,.:;_·.ema d'=t ~~rdnç,j PUb~ca rlo Distrito FE'deml I

515 I J002 ; JAIR MI:.NEGUELlI Veda a institUIção de impostos sobre os me(Hcamentos incluidos em
I--c=,--J-;;-;=+.1===.~=oo," ....--:-~p;crÇ<:Jramas governamentais de assistência fanna~utJca ..

519 ,~OO:> VlORElRA FERREIRA iE h.':. a l'}(;i.:,r.L:,;j 3d CPMF nos casos ~uo b,:>pecifica. o:C fim co eVItar
bttnbuta :'0.

-521 2002 VANESSA GRAZZIOTlN O; "!Ova rOClação. aO §.3~ clo_ª-rt,_1.e.da_C9"~luoçJo Fe<Je",I_.__~~~_--j
I 5:2 ~oo:" l Ul2'~M\LOB f·IA·':;~Y f.,l';';Jirica uSo ,I. :.;. :.' I T .J 212' da CoflSllWlçuO r oder.')1 tJ revoya o art. LO do Alo

I~ das OIS..f!Q.~SConstitucionais Transitórias.
325J..2W4QSMARS~RAgllO_ jO.i no\'''rod-1~ao § 3' do art. 18 Ca_Coosliluoção Federal. _

r'it) ;(ÚlJ:l L........ Al\v CA~ I Rú I A.,Ó;IC! a reda' (J do sa 00 art. 195 oa l;onsbhJI;' Federal

_5~a LUU:t J U SAMPAI(j" Altera o percentual de participação dos Mumclpios na arrecadaçao do
_ .;-c;~-f!,,,m~G'!1') sobr_f:l_~)pnedade de veteulos aulom0tc~s ·IPVA. ._~","",.--j

I 531 LU,iCÃRLOSHAulY Acrescenta artigo à Seção t do Capitulo I do Titulo VI da Conslituição
h Federal. I

540 . ~002 FEPNAM'O CORUJA A;;eS;,<JOIa ,,,ágrafo úmoo ao art. 205 da Con.,~!S{oFoderal ,
1546 2002 TELMAOESOUZA -- Da nova redação aos arts. 94. 101. 104. 107.119. 120e 123 da Cooslituição
L Fed~ral~ra alterar a forma de investidura de roombros do PodG~ ~~~l~mo.
U~:-! ~(')2 Ni. ÚrOt I LIMA_nn. ú•• nu_di .od", ;..io ,jj~ p...ráf,jldfo :':-" dv brt. 2J9. ::::i

S5412iK,2002 COR'IOlANO-SALES DISpõe sobre a conce&Sélo de desconto de cinquenta por cento r,o sistema de
1--- transporto cdetlvo para as pessoas com idade rgu.ll ou superior a sessenta

al)()S.

Dá nova redaÇãO ao rrlClSO XIII do art. 7° da ConstituIÇão Federal, para
rt"d~1f alo.!!'C'da <k: .tr~It-~Bra tnnta .a cinc!J~~_ ~maE!.ais~--,,__-1
Úo n(}va~ dO artigo 54 do Ato das Dispo:iiçoas ConstitucIOnaIS
Transitonas. da Constiluição Federal.

2~()(I2AI. Fr~~D'iE C". RD.. º-~O ['l,,! .!!r..~'.1. rod~1':l~.~o ;~s.') V dr~ art 49 da C~_!!..~~Leder~!.: _
i--'~,-+2002 JAIME MARTINS Da nOIoJ roda . o ao <:lrt. 61 da ConstituO '-0 Federal.

2002 ROBERTO ARGENTA Da novo redação ao Inc,soll/dc'_ArLL58_cIJ çqnsttu_~ Federa.....!-.
",·f. :-002 ':1 ,~,-u r:OL~<~6~ c .. m'.'; r-..j.-.. ,\., 10 oJrt. 1 11 d;,~.",C~o~no""'.'.;!,",,,-,,·.,,_F,,,-o~c,-,,~'"'-··~' __~__~_~

_51~"r200__2 fOR EVI.LAsiO-- Da-novãrõd~ãoart. 104 d. Constituição Federal. para alterar a JOIlTla de
--+ -;-;-;;-- -+'in"'ves1Kl==u"ra""'de ~e~.~do.fuJ~rior T,~n'!'·b~u~n~a'C'd~e'_J~'u"sti"'·"ça"'. _

~J1 t .".JW PA:":LO :...IMA Al,;reSf...Ot",l<J c.. ....... ::.0 LX)(\!J; ao ar1 ~IJCor.l Co~tilu~ 1-c.,jeraJ. I
570-j-200ITRONALDO Ac::rescenta paragrafo unlco ao at1. 80 da ConslltulÇao Federal. dlsponc:Jo

, IVASCONCEllOS sobl"e a nào-convo::::ação de substitutos para o elterciCKl da Presidência. no I

I
CelSO de aUsonQ<1 do Pais r rttl do lÜ.Ular.

."571 2002 RONAlDO Dá nova redação à alinea "b" do iI1ciso XVI do art. 37 da Const,tuição
~ _ VAS(:ONCEllOS Fr'deí.!I!.diSPO~·1~.t>re ar.umulaçao de-9!!l~9.Q!~os. _
L~ü I .lOO~ ~c.\I",EikA."FE.R.Ri~ ~Dre a cnacêo (la Justiça AdMInIstrativa FIs.cal no Ambtro da UruãõJ
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
Estados. Distrito Federal e Municlpi05.

579 2002 RICARTE DE FREITAS Dá nova redacão ao oaráflrafo 1° do Artigo 231 da Constituiçao Federal.
580 2002 RONALDO Dá nova redação aos arts. 14 e 92 da Constituição Federal e art. 30 do Ato

VASCONCELLOS das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a eleição dos
iuizes de paz.

f-~82 2002 ODELMOLEAO Dá nova redação ao art. 228 da Constituição Federal.
584 2002 JAIR BOLSONARO Dá nova redação ao parágrafo 7', do art. 226 da Constituição Federal.
586 2002 CORIOLANO SAlES Acrescenta § 5° ao art. 17 da Constituição Federal, estabelecendo exigência

de votação mlnima para que partido poIltlco ocupe lugares na Câmara doIS
Deputados.

588 2002 PAES LANDIM Altera o caput do art. 142 e acrescenta § 7" ao art. 225 da Constituição
Federal~. . . _

1 2003 NEUCIMAR FRAGA Altera a redação do art. 55 da Constituição Federal para dispor sobre
renúncia parlamentar.

6 2003 MAURICIO RANDS Altera os arts. 28, 29,77 e 82 da Constituição Federal a acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias para estabolecor
coincidência dos mandatos federais, estaduais e municipais e fixar em 6 de
janeiro as datas de posse do Presidente da República, dos Govemadores dos
Estados e dos Prefeitos Municipais.

8 2003 LEONARDO PICCIANI Dispõe sobre â incidência do ICMS nas operações interestaduais relativas a
petróleo, indusive lubrificantes, combustívejs líquidos e gasosos dele
derivados, e eneraia elétrica.

14 2003 RENATO CASAGRANDE Dá nova redaÇé'lo e acrescenta dispositivo ao § 20 do art, 27 da Constituição
Federal, dispondo sobre o limite de despesas com os Poderes Legislativos
dos Estados.

19 2003 DILCEU SPERAFICO Dá nova redação aos arts. 14,27,28,29,44,46 e 82 da Constituição Federal
e introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. a
fim de tomar coincidentes os mandatos eletivos e de atribuir-lhes novo

Iper/odo de duracão.
24 2003 EDUARDO SCIARRA Dá nova redação aos arts. 142 e 144 autorizando as Forças Armadas a

exercerem atividades de segurança público no faixa de frontoiro.
25 2003 ORLANDO FANTAZZINI Insere inciso ao artigo 109 da Constituição Federal.
27 2003 MENDES RIBEIRO Acrescenta inciso ao art. 208 da Constituição Federal.

FILHO
28 2003 MENDES RIBEIRO Dá nova reOaÇão aos §§ 1° e 2? do art. 213 da Constituição Federal.

FILHO
29 2003 MAURICIO RANDS Institui a liberdade sindical, alterando a redaÇé'lo do art. ao da Constituição

Federal.
37 2003 SEVERIANO ALVES Modifica o art. 212 da Constituição Federal.

42 2003 TARCISIO Modifica a Constituição Federal, em seus artigos 21. 49 e 84, para
ZIMMERMANN condicionar a declaração de guerra ou participação bélica do Brasil em

conflitos intemacionais aos limites que estabelece.
45 2003 LEONARDO MAnOS Dá nova redação ao paragrafo 2° do art. 230 da Constituição Federal.
46 2003 MILTON MONTI Dá nova redação aos arts. 28. 29. 57 e 82 da Constituição Federal e introduz

dlsposlUVos ao Ato das OlSpo5lÇQeS GonslltuCionals Tran5l10rias. com o
objetivo de alterar a data de posse dos titulares dos cargos eletivos, no
âmbito da Uni<1o, dos Estados e Municipios,

48 2003 WLADIMIR COSTA Dá nova redação ao art. 144. § 5°, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988.

50 2003 MARIA 00 RosARIO InstitUi o serviço militar facultativo.
51 2003 BISMARCK MAIA Dá nova redaçào aos artigos 28, caput, 29. 111, 57, caput e § 4°, e 82 da

Constituição Fedeml, alterando a data da posse do Presidente da República,
Govemadores, Prefeitos, Senadores e Deputados Federais.

52 2003 DR. RIBAMAR ALVES Dá novaredacão ao &4° do art. 18 da Constituição Federal.
56 2003 MAX ROSENMANN Acrescenta allnea ao art. 155. § 2°, inciso X, da Constituição Federal.

58 2003 PEDROHENRY Dispõe sobre a convalidação de alienações de terras procedidas pelos
Estados na Faixa de Fronteira.

111
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~N" ,ANO~==,----!'A~UT~O~R!!....--h=--=--~=__~E~M!!!E::!NT~A'=_=_=_==~,_;=,____i
81 2003 JULIO LOPES Dá nova redação aos §li 4' !' 6" do art 66. da Constituição Federal. Que

oassa a V;oC(il( acrescido do & 8°,
82 2003 SEVERINO CAVALCANTI Dá nova red~"o ao r~ut do a"ien 5' da ConsütuirJio F""erol.
84 2003 ANDRÉ LUIZ Acrescenta parágrafo único ao artigo 228 da Consbwoçáo da Republica

. r uderllti'o'L.I do Brosd

85 2003 CARLOS ALBERTO Acrescenta parágrafo ao ar\. 37 e dá nova ","oção ao art. 50 da Consliluição
lERÉIA FweraL

88 2003' MARIA DO ROSA-RIO Da nova rodar;)o aos ariiaOs 3' e 7' da Const,luicáo Fed....1.

73 2003

i-I4 lU03
n

\3

78 2003

>-.82 200,~3~O"'S~V~AL~D~O'_'B".I"O"'l"C"H!...1_----;.-'D"'j'-'n"o"'va"-"rec~od"'··'-"'o~a'_"o~a!!Jrt'_.2"'0~9"da....,C~0~n"'sli~·w"'ui""'c.ãlo'-'F"ode""''-'ra'''I.~-"77"==_==:_=;1
ã4~J MANA I U Acrescenta ClISPOSltIVOS à (;onSbtuÇaO fed6f31 cnando a (.;uaroa NaCional

I BraSllel(a _GNB.

lEANDRO VilELA

WilSON SANTIAGO

93

88

--
87
91

115 : 2003

LJ18 12003

2003 GIACOBO D;,;pôc sobre a desooeração do ICMS incidente sabl. as microempresas e as
emnresas de rJAnLlenO nnrt.e. __ •

2003 ISEVERINO CAVALCANTI Dá nova-,~ aos artigos 53. 102 e 121. Iodos da Constilu,çác Federal. I
2003 IRINY LOPES Altera a redação do art. 105. inc'so I. a1lnea "a" da ConslJlu>Ção da Republica

, FederatIva do Brasil, para induir na competência do Supenor Tribunal de
JUElloço o proCOG80 o jolgomOf\lO do rnombroa do Minietóno Püblieo Estadual

~ nuando se trate de pratica de crimes comuns 8 de bilidado.
2003 GONZAGA PATRIOTA lAcresc9nta dispositivos ao Alo das Dispos,çóes ConslJlucionais Transitória.

~=-+-==-h-==",",..-o=~_-~~aConstituição fed~era~I~.~'=~=c"cc"""07~,",,""=-====,",",==::-1
'5 2003 MARCELO ORTIZ Da nova r9Claçao a ClsposlOVOS dos art 54 6' ~ aa constttulÇaO F9dOrD1.

I prevendo novas hipóteses de assunçao de funçAo públtca sem perda do

1-- ~-h=+.===~==-_...gm'"d!':n'2d<J""· t~nn'dll1mnEen"'!<ta!':r.~_=-===-=====----___i
~...,..zQQ:l. EDUARDO CUNHA Da novo redaç:lo ao,nciso Ido art. 56 da Consl'lUlÇiloFedaral.

97 i 2003 PASTOR REINALDO A1iera .- redaçãO do -§ ';1'-do'-art'Go 6O--do- Alo das Disposições

.~_==__l__=~=_=__-_j:C~o~n~s!'!liIu~c~ionêllsc'T~ran~s"!~='6n'!'·as~.-;;-"""""C7==~'",,"------------1
- 98 2003 JOSF OIV.."IN"O,,-__ Da nova redari.lo aos Incisos 11 e 111 do~58"",-.~==~,=--=-==--1

00 '2003 RUBINELLI AcrOSG.Elnk1 diG.pOsitlvos aos at1Jgoe O~ o 129. o a Soçào IX 006 Tribunaia e
Juizes Ambientars. ao CaolttJlo 111 do Tih.Jlo IV da Constituicao Federal.

f--l~O~2--+ó:20"'0'_'3'_1_'W~ll-"S~O~N'-'S~A~N!CT~IA~G~O>!--__+!A1~I!!!e!-"ra~a!..'r,~~'!'o do art. 213 da Const;lu'Ç;;o Federa,!...1--~-------1
106 2ú03 EDUARDO CUNHA Supomo o pa~rafo 5° do art. 14 da Ç'~nsl'luiça",o",--,Faoera==I~. ---j

f--l!..'1"0'-l~2~0,,0~3~P.!:A,,U';l~OC'B~Al~T'-'ALA"""~R~~--+Da nova rooaCâo alt 153 da COnsutuly,!o,'-C.F"e<l",e"r"a',,-.__~~~~~~~-I
114 2003 BERNARDOARISTON Dá nova ",jação ao art. 45 e acrescenl..l o § 6' ao ert. 77 da Consliluiçác

Federa: a adota outras providênCIas.
~nova re<l,)Çêkl ao art. 14. capol e ~'o, da Constituielo Federal, lomando

I facultativo o exer:fClO do dlrarto de voto.
Acrescenta & 2' A ao a·"'rt"-."'1oo~~d"-a-"C~on-·"S'''-t'Iu~U~Ic·i ã~o-F°ede~-ra~I.----------I
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N° ANO AUTOR EMENTA
117 2003 ALBERTO FRAGA Acrescenta o inciso VI e o § 10° ao Art. 144 da Constituição Federal, criando

as policias da Câmara dos Depulados e do Senado Federal, e dá oub'as
Drovidências.

118 2003 ROBERTO MAGALHAES Acrescenta o § 8° ao art. 150, da Constiluíção Federal, estabelecendo limites
para as alíquotas do imposto de renda incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores, empreQados ou autônomos.

120 2003 LUIZ SERGIO Dá nova redação ao §1° do art. 58 da Constiluicão Fooeral.
121 2003 ALMIR MOURA Dá nova redação aos incisos 11 e IV do art. 8° da Constituição Federal, a fim

de dispor sobre a liberdade sindical.
122 2003 DR. RODOLFO PEREIRA Altera os arts. 92, 105, 108, 109 e 128, acrescenta a Seção V com os arts.

111 - A, 112 - A, 113 - A e 114· A da Constituição Federal e os arts. 90,91 e
92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; revoga o inciso XI do
art. 109 e o art. 126 da Constituição Federal, instituindo a Justi~ A9.rária.

123 2003 ROGÉRIO SILVA Dispõe sobre a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios na
arrecadação do IPI, como compensação por perda de receita do ICMS na
eXDortacào.

127 2003 ANTONIO JOAQUIM Altera o § 5° do art. 14 da Constituição Federal para disciplinar a elegibilidade
daqueles que substituirem ou sucederem o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrilo Federal e os Prefeitos para os cargos
daaueles titulares.

129 2003 MAURICIO RANDS Altera o art. 37 da Constituição Federal estendendo o direito à negociação
coletiva aos servidores públicos.

130 2003 JOSÉ BORBA Dá nO'la redação a duas alfneas do inciso VI, do artigo 14, do capítulo IV, da
Constituição Federal.

132 2003 MARCELO CASTRO Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
estabelecer mandato de seis anos para os Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleitos em 2004.

133 2003 JAIME MARTINS Altera os artigos 45 e 29 da Constituição Federal, para instituir o Sistema
eleitoral majoritário para cafQOS leqislativos.

134 2003 BISMARCK MAIA Acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
assegurar recursos para a peSQuisa científica e tecnológica, no âmbito das
instituições e entidades públicas.

139 2003 JOSE CHAVES Altera o art. 114 e dá nova redação ao seu § 2°, da Constituição Federal,
para retirar da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de

I Drocessos de dissídios coletiyos de natureza econômica.
140 2003 JUNIOR BETAO Acrescenta Daráorafos ao artioo 37 da Constituição Federal.
141 2003 WELLlNGTON Institui o Fundo de Erradicação da Fome, noS lermos do § 3° do artigo 60 da

ROBERTO Constituição Federal.
142 2003 WELLlNGTON Institui o Fundo de Combate ao Cancer e Erradicação da Hansenlal;6.

ROBERTO
143 2003 CARLOS SOUZA Acrescenta Seção VII·A ao Capítulo 11I do Titulo IV da Constituição Federal,

instituindo a Justiça Agrária.
144 2003 DR. PINOTII Acrescenla parágrafo ao art. 195, allera o art. 198 da Constituição federal e

revoga artigo do Alo das Disposições Constitucionais Transitórias, para
assegurar recursos mínimos da União para o financiamento das ações e
servicos oúblicos de saúde.

147 2003 EUNICIO OLIVEIRA Allera as alineas "c" e "dO, do inciso VI, do § 3° do artigo 14 da Constituição
Federal.

148 2003 ZELlNDA NOVAES Dá nova redação aos artigos 39 e 142 da Constituição Federal. assegurando
aos servidores publicos o direito ao Fundo da Garantia por Tempo ele
Serviço.

149 2003 DR. BENEDITO DIAS Dá nova redaçãD ao artÍQo 46 da Constituição Federal.
150 2003 PAULO ROCHA Acrescenta o Artigo 216-A à Constituição Federal. para destinação de

recur:sos à cultura.
151 2003 JOSE CARLOS Dá nova redação ao § 1° do art.. 27, ao caput do art. 28, ao inciso I do arl. 29,

MARTINEZ ao parágrafo único do art. 44, ao § 1° do art. 46 e ao art. 82 da Constituição
Federal para determinar a coincidência das eleições e a duração de cinco
anos dos mandatos para os cargos eletivos, no ambito da Uniao, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

1~~lljnllllllllllllllllil 25
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1M '001 IVAI nF.UAR COSTA Modifica o inciso IV do Art. 206, bGm como os: inciWE. I Q 11 Q § 1- do Art. 208

I
NETO ICd ConsLJwtçéo Fbderdl. ~Uetio<.A:tntdndtJ e:unlJa o § 4" ao iJrt. ,.208 da.

Constituiçao Federal, autorizando e criando a Ta~ de AmplIaçãO e
I--,=,--I~__ r-.~ade~..ão da Rede ~e E.J'15U':O.

167 2003 IWILSON SANllAGO I' uu;;n;oulI'erwc~i(lo ou sUbsiitUl\10PreleilO~. "POr ·moU...-õ .õt. --;lVrte -uu
. f61'\\;.l'\cia, comple\andQ o manda,o por periodo ~nfenor a tnnta ~ cento'j

--:.c;:-+.=,_~=_=.,- -- ~."=-=-----'r~~~~_~.rAleitr'p'.<UCl.~n:andatoseguinte e reel~..!!U?~~~~,:"te.:..._
, 1118 2()()J I RENILDO CALhEIROS Mo,lIrlC3 a ""ta da DO'" do Presidente da Rep"b1i<;1.".~~~__~_~~

112 :/OUJ j(;~ SCHIRMER ~~~~J:~~I:: =p~~:t'B6idente da República, dos GO\'emadores de

li74 2()()JTCARLOS ABICALIL aa nova redoca,)"" oaliiOr3lo úniCll do art. 23 da eonstlluclo Federal.
I 175 2003 I OANIFl Al'w1fIOA ("I~-'nO""a redação 30 inCI'lO XXIX do art 7°, visando allarar o prazo



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 29

CÂMARA DOS DEPUTADOS

~'"'::..{""--,

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
191 2003 ANTONIO CARLOS Dá nova redação ao inciso VIII do art. 129 da Constituição Federal. Que

BISCAIA disDÕe sobre as funções institucionais do Ministério Público.
198 2003 WILSON SANTOS Altera a redacão do artiÇlo 94 da Constituição Federal.
201 2003 JAMIL MURAD Dá nova redação ao parágrafo 2° do art. 61 da Constituição Federal,

alterando o número de eleitores necessários à iniciativa popular no processo
de elaboracão das leis.

202 2003 MILTON CAROlAS Dá nova redação ao inciso I do art. 19 da Constituição Federal, excluindo a
subvenção dos cultos religiosos ou das igrejas das vedações a que se
suiMam a Uniilo, os Estados, o Distnto Federal e os MunlciplOs.

203 2003 SANDES JUNIOR Acrescenta parágrafo ao art. 143, permitindo aos concludentes do serviço
militar obrigatório a inclusão nos quadros da respectiva PolIcia Militar,
indeoendentemente da orestacão de concurso cúblico.

205 2003 CARLOS MOTA Altera o inciso I e o paráqrafo único do art. 98 da Conslituicão Federal.
206 2003 CARLOS MaTA Acrescente·se o § 11 ao art. 37 da Constituicão Federal.
207 2003 CHICO ALENCAR Acrescenta parágrafo ao artigo 39 da Constituição Federal, fixando critérios

paro a revisão dos subsidias dos mombros de Poder, dos detentores de
mandato eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e
Municipais.

209 2003 REINALDO BETAO Altere o caput e o parágrafo único do artigo 75 da ConsUbJição Federal, para
determinar que os Conselnelros dos lriDunais de Contas dOS EstadOS, ao
Distrito Federal e dos Conselhos de Contas dos Municlpios sejam escolhidos
Dor meio de concurse público.

210 2003 WILSON SANTOS Allera os arts. 208 e 210 da Constituição Federal para assegurar a oferta e a
obrigatoriedade do ensino ore-orimário e do ensino médio.

211 2003 NILSON MOURAO Dá nova redação ao inciso IV e acrescenta o inciso VIII ao art. 206 da
Constituição.

212 2003 JOÃO LYRA Dánova redacão ao caput do art. 121 da Constituição Federal.
217 2003 SELMA SCHON5 Altera o caput e acrescenta três parágrafos ao art. 212 da Constituição

Federal. para ampliar as fontes de finanCiamento da educação superior por
meio do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Superior (Fundes} e da contribuicao social para aeducacao superior ICES).

218 2003 MILTON CAROlAS Dá nova redacão ao inciso 111 do art. 37 da Constituição Federal.
220 2003 MARIO ASSAD JUNIOR Dá nova redacão ao inciso 111 do art. 208 da Constituição Federal.
221 2003 REINALDO BElAO Acrescenta § 10" ao art. 144 da ConstituicãoFederal. dispondo sobre a

-222
inamovibilidade de deleoados de Polícia Civil e da Policia Federal.

2003 RENATO CASAGRANDE Altera os artigos 73,75 e 105, da ConstituiçãO Federal.

f-~3 2003 IVAN VALENTE Acrescenta inciso 11 e parágrafo único ao artigo 49 da Conslituicão Federal.
225 2003 GERALDO RESENDE Altera o inciso 11 do art. 29 da Constituição Federal, a fim de aplicar as regras

de segundo turno a todas as capitais de Estados e nos Municlpios com mais, de cem mil eleitores.
229 2004 EDUARDO PAES Modifica e dispõe sobre o controle interno e externo, o processo orçamentário

e a transparência 1iS(;<JI, e dá outras DmvlClencias.
230 2004 JOSE DIVINO Dá nova redação ao art. 57 da Constituição Federal, dispondo Que o

Congresso NaCional. reunir-se-á de primeiro de fevereiro a 31 de dezembro,
aumentando a Sessão legislativa em dois meses e que todos os Poderes da
República deverão seguir os mesmos critérios de recesso isonomicamente.
Alterando a nova Constituição Federal.

231 2004 ElISEU PADILHA Acrescenta inciSo ao art. 15 da Constituição Federal, prevendo a perda ou
susoensão de direitos oollticos na hi06tese de mudanca dI! domidlio eleitoral.

232 2004 ElISEU PADILHA Modifica O InciSo I do art. 208 da Constituição Federal, visando tomar o
ensino médio obrigatório e gratuito. suprimindo o inciso 11 e renumerando-se
os demais.

233 2004 CARLOS MOTA Dã nova redacão aocaput do al1. 125 da Constiluíeão Federal.
234 2004 DR. ROSINHA Altera o inciso I 00 art. 201 e revooa 0& 10° da Constituição Federal.
236 2004 JORGE ALBERTO Dá nova redação ao § 1° do art. 20 da Constituição Federal, para disciplinar a

aplicação e a fiscalização dos recursos decorrentes das atividades previstas
no caput do diSPOSitivo.

237 2004 ALMIR MOURA Dá nova redacão ao inciso LXVII do artiao 5° da Constiluicao Federal.
238 2004 IRINYLOPES Mod;fioa fi art. 57 d, Co") iíiIJIIIIIInr'27
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239 .L,J04 RONALDO Acl1l'sconta allnca ·d" ao inciso 111 do art. 1ljO da ConBtituiçAo fedeml.

VASCONCELLOS
241 ~'OO4 VALOE MAR COSTA •·Oa nova redação ao § 7" do llI1.226 da Consti!uiç.!o Federal:

• NETO
!DtI nova r6dd'j:du ao artigo 228 da Constiu1lÇão rederal.-.J!~~_ ]~EL30NMARQUEZELLI

244 ?004 ALMIR MOURA I~nÂn:.scenta ao art. 144 da CooSU~m~~ inCISO VI e o § 10, para instituir, ; nela Nacional de Ccmbate à Co .
I 245 21104

'
ALMIR MOURA Dá nO"'3 rectlt'·tm ao inciso LXXIII do art. 50 da ConstiIUlf'~ Federal.

12« 2Q04 I JUTAHY JUNIOR -:Oi'.! nova redaçào ao § 5.° do art 14 da Consbtução Federal 9 acrescenta, anino no -"',le das Ois~rllAs Conslitucionais Translt6nas
248 :'004 I MAURO LOPES Aller. a redar;ào do art. 144. Paragralo 2'. da ConslJtuiçllo Federal, dISpondO

sobre a PoliCia Rodoviária Federal
249 2004 IGEOOEL VIEIRA LIMA Dá nova roctaç.ão ao § 50 do art. 14, ao "capur do art. 28. ao inciso II do art.

'20ii4rJOSÉ MILlTÃO
~e_ao "cap-'Jf do art. 77 da ConstituIção Fl:tderal.

250 Introduz paragrafo no art. 100 da Conslituição Federal, criando ordem de
crédito do n~turcz.a oIimcnlici.a, do pag.amonlo priorit3rio, para 0& qU8 t6m

I Idade in [;lI ou sUMrior a sessenta e cinco anos.
251 2004

1

DEVANIR RIBEIRO Dá nova redação ao moso VI do aIt. 37 da Constituição Federal, dispondo
sobre o reconhecimento de acordo colH....o de trabalho no âmbito da
adm!nistr,y.ao núbllca.

253 2004 MARCUS VICENTE Allera o Inciso IV. do art. 161 e acrestHnla os ~§ '0 e 11 ao art, 144,
IoermiUndo a ,inculacão de roeu,,",s oaTa a soou"mCã~blica.

254 2004 RONALDO DI MAS Re~:c;~ te~:to constitucional a exigêncl<l de liIiação parndáro como condtção. de e loilldado.
2511 2004 MARCELO TEIXEIRA Revoga .:) inciso VII do art 20 da CF e o § JG do art. 49 do ADCT e dá outras

I nrovldé.'leAas
257 '004 CARLOS SOUZA Dá nOVit redação ao § '0 art. 231 oa ConstituIÇão Federal, devendo a

c1emarcaçao de terras indigenas ser submetK1a. 3 audiência das AssembIéNIs
LooislatJvas dos Estados em r"./liOS territ6rio~ incidam.

258 2004 CARLOS SOUZA Dil nova redação ao inCISO 111 do § l' do art. 225 da Coostilu'ç.!o Faderal,

:
' dovondo a cnação de espaços territoriais 9$p&Ciõlimtmte protegidos. também
. conhecidos por untdades de conservação, &ar submetida a audiência das
I Assembléias LeclIslativas dos Estados em cujos terrttóriçs incidam.

25912004 AlMIR MOURA Acrescenla rurállraro ao art. 2" da (:OrLsltuicAo federal.
262 , 200.~EDSON DUARTE PralbC que aquele que tenhí::l bilJo pr(;"ljitu per OOb lllcU'ldatos ~b::.eqUenle5,

nos termos rj.) § 511 do art. 14 da Cc.nstituk;élo Federal, seja eleilo para a
chefia de Poder Executivo de outro MuniciplCl na seoüênCla imediata.

'263 "120~~r~r LOPES Allera d red.iça;-do art.158 da Constituição Federal.
-2õ~f 2604 'ANSELMO
'2ilti'12004 ALOYSIO NUNES

Dá ~~-,"e~~~.9 ao art. 243 da Cons~~~(., Federal.
Acresce di.c;poSltivos na Constituiçao Federal.

k--j-- I FERREIRA
J~::Q.Q!)VAI\I...\''''-c..NTE D:%. nnv.1 rAfL"l~n ;:lO Inrjso VI do Art. 206 Q.éI ConslitUl....:s.O Federal.

~t2004IROBERroGOUVEIA Dá no\o'';- recaçào à aJinea ·c· do inciso XVl do art. 37 da ConslitUiçao
Federal

2S9 2004 iOR ROSINHA Acrescenta alinea ao Inciso XVI do artigo 37 da Constituiçio Federal. para
pormiL:r Q ilcumulaçóo romuncroda. nas condiçOOs do refendo artigo. de dois
camos de :>ed~·o.

1-270_ 2004 COLBERT MARTINS AII~ra os '(lUSOS XIII e XVI do art. "TIl da Constitwçao Feder~.1.

,-.2!1_Lf~-I-ALMIR MOURA Dá no...a red~o ao § 50 do art. 223 da ~~...!'='.)ção FOO9rot
e-2!2 2004 PEDRO CORR~A Da no\'.l re<':..a~o ao arugo 228 da Constn~FBderal.

273 2004 ROBERTO JEFFERSON oa nova redação ao § 111 do art. 27. acrescenta o § 2Q ao art. 44,
renumerando-se o parágrafo (mico, ahera O§ 3Q do art 46. acrescenta o §.-
ao art. 46 da ConsUluição Federal, determine o mandato de seis anos para

i
os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereacloras. eleitos em 2004 e estabelece a
coincidéncia das eleições para os cargos eletivos no ãmbito da União, dos
Esta!!~~2_Distrito Federal e dos Munic.JpJ9_s_

274 ~ 2004 FRANCISCO Oâ nova redação ao art. 150. inciso IV. da Consbtui.;:io Federal.
DORNELLES
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
275 2004 L1NDBERG FARIAS Dá nnva rAr1açful :ln"'- :lrt!: 4!:j. XVI p. ?31, e<lrv1t, da C'.lln!l.tihJiç;io FArtAml.

submetendo ao Congresso Nacional a demarcacão de terras inéllQenas.
276 2004 NILSON PINTO Dá nova redação ao inciso XLII, art. 5°, da Constitlt~Federa' de 1988.
277 2004 SANDRO MABEL Cria o Fundo Constitucional de Desenvolvimento da Região do Entomo do

Distrito rederal.
278 2004 ROBERTO JEFFERSON Modifica os artigos 12,14,29,32,49,51,52,57,77,78,80,81,83,102 e a

Seção I do Capítulo 11 do Titulo I, extinguindo os cargos de Vice-Presidente
da República, de Vice-Govemador e de Vice-Prefeito.

279 2004 GEDDEL VIEIRA LIMA Da nova redacão aos artigos 157,159 e 212 da Constituição Federal.
280 2004 CARLOS MOTA Altera os artiaos 92 e 98 da Constituição Federal.
281 2004 RONALDO Dá nova redaçêo ao art. 150, inciso VI, alinea ·c· da Constituição federal.

VASCONCELLOS
282 2004 ROBERTO JEFFERSON Estabelece o Parlamentarismo, dando nova redação ao Capitulo 11, do TItulo

N. da Constituição Federal, que dispõe sobre o Poder Executivo, e dá outras
I providências.

286 2004 ALMIR MOURA Acro5Cont::l o ::Irt. 216-A à Constituição Federal, para vincular recursos do
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios para a construção, a
expansão e a manutencão de bibliotecas públicas.

~7 2004 MARCUS VICENTE Altera a redação do "caput" do artigo 50 da Constituição Federal.
288 2004 CARLOS EDUARDO Acrescenta os §§ 6° e ]O ao art. 60 da Constltuiçao f'ederal, dispoMo sobre o

CADOCA sobrestamento da pauta das Casas do Congresso Nacional, para deliberação
sobre Propostas de Emenda à Constituição.

289 2004 MILTON CAROlAS Dá nova redação ao art. 150 inciso VI alínea "c' da Constituicão Federal.
290 2004 EDUARDO SCIARRA Acrescenta parágrafos ao art. 100 da Constituição, para admitir a penhora de

bens publiC(ls quando do descumprimento das normas referentes a
Iprecatórios.

291 ?004 ANGELA GUADAGNIN Modifica o art. 171 da Constituição Federal, revogado pela Emenda
Constitucional na 6 I 95, prevendo tratamento específico para as empresas
que desenvolvam atividades consideradas estratégicas para a defesa
nacional, bem como proteção e beneficios para as empresas que promovam
atividades de pro<lução tecnológica imprescindíveis ao desenvolvimento do
Pars.

292 2004 PEDRO FERNANDES Concede Imunidade Tributária na comercialização e Produção do Gás
Liauefeito de Petróleo /GLPJ

298 2004 EDMAR MOREIRA RevOQa o artiqo 240 da Constituição Federal.
301 2004 ROMEL ANIZIO Acresce o inciso III ao art.o 98 da Constituição Federal, criando os juizados de

conciliacão.
302 2004 ALMIR MOURA Dá nova redação ao art. 228. da Constituição Federal. tomando relativa a

imputabilidade penal dos dezesseis aos dezoito anos.
303 2004 MICHEL TEMER Acrescenta § 30 ao Art. 28; inciso IV ao § 2Q do Art. 29-A; inciso VIII ao Ar!.

85, todos da Constituição Federal.
304 7004 DRA. CLAIR Dá nova redação ao art. 236 d::J Conetituiç5o e ao ::Irt. 32 do Ato doe

Disposições Constituições Transit6rias, para detenninar a prestação dos
serviços notariais e de registro por 6I'Qãos públicos.

306 2004 CARLOS SOUZA Acrescenta o inciso VII ao art. 55; altera o § 3° do art. 55; e revoga o inciso I
do art. 56 da CUII:;tilui~uFlll!tlrd!.

307 2004 JOSE CARLOS Acrescenta a alinea "d" ao inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
MACHADO

308 2004 NEUTON LIMA Altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as policias
oenitenciárias federal e estaduais.

310 2004 WALTER FELDMAN Acrescenta § 3 o ao artigo 215 da Constituição Federal, e o artigo 90, ao Ato
das Disposicóes Constitucionais Transitórias.

311 2004 MAURICIO RANDS Estende à mmoção a pedir1n 011 ti [>AnnlJt;>. n.:. mA.:.mn!: rorinclpios
estabelecidos para a promoção de magistrados, e estabelece regra de
transição até a regulamentação do disposto na allnea ·c", do inciso li, do art.
93, da Constituição Federal.

31::1 ?004 DR. BENEDITO DIAS Dá noV:l redação ao art. 46 do Conc!ituiçà.o Fedara\.
313 2004 LAURA CARNEIRO Altera o inciso IV do &4° do art. 60 da Constituição Federal.
314 2004 IVAN VALENTE 0;_ oob,••""""'''-_~
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329ro!)4" rEI SO RUSSOMANNO I [)ispoc Sf1!tfB <t c.p1, JÇ,I() de oona de perda de direitos pohluJ a Prositiente ,

I
da República, (jovemador e Prefeitos pelo na<> pagamento de preeat6no
alimentar e sobre a ampliação das hlpóleses de seqlJestro de quantia
rI~cl;!!'>t>ár '~lQ!!.l .mootos desses ,:!óbllos. •

h
~33<l'-'2õ04lJOSEDIVINO I>.trescanla § ll' ao art. 150 aa Consliluição F_ral, tisponao sobre a
~ :r.. I Imunidade tributária dos lemnlos de nuak:luer culto.

312 2{~Õ4 RO~"~-ON TUt..~lc-\---f.!,!!\~~e"""o-,acl f· ·taç." __ r10 ·-'IItigo 102 da GOO5:'lUly:jO f ~:~r~:l. ~'
1334 120041CEslIRBANOE'RA Da nova redação ao art. 14, § 6". da Constiluição Federal. para tomar
I obrigatório o afastamento prévio do Presidonte da RepiJlJ'ica, de

I
.. ·.Jvo~na(. ... raf. .J'" [~;.JdlJ ou do Distrito rOdll .....1L Jo P'O!OltoJt; ~nd.dlltos ti:
reeleieão. I

I
I POSSlblhtanco • -a ap&lcaçao CIos recursos pertt:!ncentes aOs ~undOS
IConstitucionaIs de Financiamento do Norte e do NOfdes18, nas localidades

I
'm q!. no h' 'J".' "!Iên"",; do 'n"';lu;,;ão '.""oca,,.' f. ,'o'"' ,'" c""'lerI

: renional. nAto Banoo do ara.sil ou~Jlancos E~u~is._
321 12004 OEVANIR RIBEIRO 'Modifica os arts. 5', 49, E<), 84, 102 o 105 da Cons~luição Fadoral. o dá, ,

.·utras pri ...d. .a~ .
~ 20[ RENATO CASAGRANOE Dá nova redaÇào â alinea I do inciso 111 do art. 52. renomeando a alual alin8~ !

f l"Iam allooa Q. d-' M\':1 red~17:\o ao lI"ICiso XIV dO art 84 9 aCl"8V.Orlta §10 aoan1lln 144 ua '':':~II'S. .... ,.... iL.:.'.l F'J'"Iera.. .
r 326 120041BOSCO COSTA IAltera a redação dos iJ~igos 120 e 121 da Constiluiçao Federal.
I 327 l2(~WI AMAURI GASOUFS i,Di< nova reda;" ao art. 228 da Constiluição, para provor que. nos Climes

L ,
-~ -~

hedu.;..,Ido:., a 1.. ' ....U1dLlllitJdd~ ~Id Ut1tt:l'llIillc:Mld. J.IlH i:iVdI....,au lljild JJOI' JUllld tJu
j Dsiauiatras rorenses.
1 ;'0
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO

N" ANO AUTOR EMENTA
das Assembléias Legislativas, da Câmara Distrital e das Câmara de
Vereadores".

360 20Q5 POMPEO DE MATTOS Acrescenta alínea "a" ao inciso I do art. 93 da Constituição Federal.
estabelecendo que o ingresso na magistratura para os que tiverem idade
inferior a 35 anos só ocorrerá com formação em Mestrado.

361 2005 POMPEO DE MATTOS Acrescenta alínea na" ao inc. 11 do art. 29 da Constituição Federal,
estabelecendo a realização de segundo turno nas eleições para Prefeito, em
municípios com mais de cinqüenta mH eleitores até duzentos mil eleitores, e

;Que ndo alínQirem 1/3 dos volos válidos.
363 2005 J051AS QUINTAL Acrescenta inciso ao § 3° do art. 142 da Constituição Federal para permitir

aos militares a acumulação de carqos nos termos que especifica.
364 2005 POMPEO DE MATTOS Altera a redação do Art. 19 do ADCT, da ConstituiÇão Federal de 1988, e dá

oultas providências.
365 2005 CLOVIS FECURY Dá nova redaçao ao art. 7° da Constituição Federal, introduzindo o inciso

XXYN.
3M 2005 ARNALDO FARIA DE SA Dá nova redação ao incíso lido art. 98. cl='l ConstiluiçAo Feder::!1 e ao art. 30

do Ato das Disposicões Constitucionais Transitórias.
367 2005 ROBERTO JEFFERSON "Dá nova redaçao ao art. 233 das disposições constitucionais gerais expondo

sobre o reQime constitucional dos deleqados de policia de carreira."
370 2005 MILTON CARDIAS Acrescenta oaráarafo ao art. 37 da Constituição Federal.
372 2005 JOSE DIVINO Inclui artigo na Constituição, para vedar o implante de circuitos eletrOnicos

miniaturizados em partes do corpo humano.
373 20Q5 CARLOS MOTA Dá nova redacão ao !l·18 do art. 40 da ConstibJição Federal.
374 2005 DR. ROSINHA Dá nova redação ao art. 236 da ConstituiçãoFederal,eslabelecendo que os

serviços notariais e de regislro serão exercidos diretamente pelo Poder
Público.

376 2005 LUCIANO ZICA Dá nova redação aoS incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal e
acrescenta parágrafos a esse aM:lo.

378 2005 JOSIAS QUINTAL Dá nova redacão ao § 8° do art. 14 da Constituição Federal.
379 2005 PEDRO CORR~A Suprime os parágrafos l' e 3' do art. 29-A da Constituição Federal, para

oliminar o limito do qostos com folha de p3Qamenlo nas COmaras Municipais.
380 2005 JOAD GRANDÃO Acrescenta inciso ao art. 37 da Constituição Federal para permitir a reserva

de vaQas, em concursos públicClS, para arr~escendentes.

381 2005 PAULO PIMENTA Dá nova redacão ao art. 150, VI, d, da Constitu_ição Federal:
362 2005 LUIZ BASSUMA Acrescenta parágrafo ao art. 28, inclui inciso no art. 29 e institui parágrafo

único no art. 82 da Constituição Federal, estabelecendo a obrigatoriedade da
criação da "Comissão de Transição' após a eleição do Presidente da
R~Jlblica, Governadores de Estado e Prefeitos.

383 2005 EDUARDO PAES Allera o § 5' do artiQo 14 da Constituicão Federal.
386 2005 LUCIANO ZICA Allera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

387 2005 PASTOR PEDRO Dá nova redação ao caput do art. 227 da Constituição FooeraL
RIBEIRO

388 2005 LOBBE NETO Acrescenta o Art. 15·A ao texto da Constituição Federal, instituindo a
transição governamental.

389 2005 JOAO ALFREDO Altera o art. 4' 00 inciso I do art. 49 da Constituição Federal
390 2005 DR. BENEDITO DIAS Dá nova redação ao § 5' do art. 14, ao § 1° do art. 27, ao caput do art. 28, ao

inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, ao §1° do art. 46 e ao art. 82
da ConstibJição Federal, proibindo a reeleição para Presidente da República,
Governadores e Prefeitos, determinando a simultaneidade das eleições e
fixando a duração de seis anos para. os cargos eletivos nos Poderes
Executivo e Legislativo, em lodosos níveis.

391 2005 OLAVO CALHEIROS Dá nova red~ão ao irl<;iso I do art. 56 da Constituicao Federal.
392 2005 PAULO PIMENTA Dá nova redação ao inciso IV do art. 3"e ao inciso XXX do art. 7' da

Constituição Federal.
394 2005 REGINALDO LOPES Inclui a expressão jovem na denominação do Capítulo VII, e dá nova redação

ao art. 227.
395 2005 VANDER LOUBET Dispõe sobre a contribuição de melhoria, acrescentando § 3° ao art. 145 da

Constituicão Federal.
31
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTlT\IfÇÁQ

N" I ANO AUTOR EMENTA
398T2005 ROBERTO FREIRE Altera a redação do art. 87 da ConStltuiçAo Federal, para detetminar a

$uspensao do MII'lIstra de Estado de suas funções pelo prazo de 180 dias e
estabe~er critArios de sua escolha.

401 2005 ORLANDO FANTAZZINI
402 2005 JOAO LYRA

407 I 2005 IVOJOSE

408 200S DURVAL ORLATO

408 200S IVO JOS.

410 200S LUCIANO llCA
411 I 2005 MARCELO GUIMARÃES

FILHO
412 ,2005 OSVALDO COELHO,

D~ "'ovJ r....-i<V·M ao ....... '1 do 3rt 176 da çp.!'~jtuiçã",o"-':.F"ed",e,,r"a,''----_-~~-ci
Toma obngaiório ao Poder Executivo o envio. no prazo .d~ 90 (noventa dias)
da mensagem de que !rata o § lO do art. 223 da Constituir"o Federal.

414 I' 200!> I ALMIR MOURA Dá nova radaçao ao incio<> VIII do art. 49, da ConsütuiçAo Fe<leral, para
B5segurar equlClade entre as casas no CUSteio. por mandato parlamentar. aas

-,;---- -!-'a~ü~·v!oid!:'!a~d~es~...~e~nc~ial~·s~a!!!o~e~.~.~fClCl~·",·0!:de7~sua~s~fu",~~,;,;,.,7.'s,-."'-:-;C=="""==:;-Co-::1-.,6 2005 PAULO PIMENTA Acrescenla o art. 216-A à Constilui",," para insMu", o Sistema NlIcional de
h=-+~~~o-I-,===~ --+,ç~-,ullUra.

417 2005 RUBINELLI AcreSCenla o inCiso XII ao'art.-I09. do Titulo IV. Capitulo 111, SeçAo IV· Dos
l ribunais Regionais Fedemis 8 dos Juizes Federais. da Constituiçao

~
Federal.

418 2OO~ ARNALDO FARIA DE sA -nlspõA sotlre 3 repartiçAo das receitas que cabem ~ municipios previ9tas

+="-",i-="""~,,,,,,===-__--l-~no lnc~so IV, do artigo 158. da ConslltuiQo Federal-
421 2005 ELlMAR MAxIMO Allera os arts. 78. 84 e 8S do Alo das DispoSlçOes ConsulUeionais

I DAMASCE'õN~O~ -<"T"-ra,,,·n",s",·jl",ó",na",s......"o,-",,.,,,,"v,,ê~re~cu,!,rs.'!os~"~""r.'!a."a~i,-,nl,!!ra,,-.:.e,,,s,,tru~tu,"ra,,,,,d,,,e.!.roc"""u"rso"",8~h.!.'r'!.~nc,,,·"0,,,5,-.-<
20U5 LUIZ COl!~T';;O~ --+I"-:,:=c~r.~=2·ê'n:,!I~O.Epa;!'~á!llg!!ra~'o'!..!oo'1.!!.!!r1igo~!-'~2?5~d;!.-,C"~o~n",s!!'"'ô'u;",·c.l·~'o~F!!..Jo~'.'!."-I. --i
2005 ALMIR MOuRA 1•.:.reSCl:'nta parágrafo ao art. 37 da CO,!~~º,--,F",ed""e",,,,,,,~~~ ...j
2005 AlMIR MOllRA I D~ nova redac.ão ao inciso VI 00 art. 5Q rj~t CCJrl&~.F~=Mó'",,,al,,-.~~~~.,...
2005 FERNANDO DE AILOra o inci::;o 1II do parégtafo LtrUco ,J(' ar1 175 da Consbtuição federal. I

fABINI10 prott:lln(JO o reajuste de tanfas de serviços pUo,tcOS essenciais acima da taxa
da inna~.ào.

~27 2005 VANESSA GRAZZ~~I~O~T!!.IN~+-A~llO!!,r!!a-'O~I!!n",,·'so~l~do~'!JI.'~2°;d!!,o'!.a~lrt'l!kil·!.!0!?,.él~2~da!!'...'c'C~~~I!~tça__Q_.':.~eral. I
~~_J..3OOS LEONARDO PICCIAM Allera o arl,,3I, inc,o<> V, e § 2" da ConstilWeac Fede!~:.~. .

429 200S MOREIRA FRANCO Dá no,a re;<;"" ao. 30 do art. 77 da Cons"'uçãQFe;Je~ra",I=--,.-.,...., __,.-
430 . 2005 MORCIRA FRANCO Dá no\". n>dação ao § l' do art. 14, da Co"sti'J)';ão Federal. tomando

~=,...;I==+-==-r.;=== __-jf.'f>!ac!:!u~lta!!!!tiv_Oo cxerdcio do direito de 'ioto e o aiislamenlo eletitoral. I
432 2005 CAPIATD-CWc,A~y"N"E__-l"A?éc!,:re",..,~e.n,IC:'C'0,-,A",rt".",l~44"",•.!.A~ll~C~on~'~'~I\UIÇa,,!'~'o"F~e~!d~e~",,!I,-. ..,-:==-,--=.,..,.--:-:;-=~
~J" ,2005 ciéiTA'o WAYNE Altera o InClSO IV, do art. 187 • acrescenla oaragra," 10 ao art. 144,

I IlVIormitindo.a vlnculRr~o de recursos f)ara soouranca nublica.
f--4~3"-"--"-_-+,,~2~005=-hC~A~P"-17~Ã'O~,,,,"-·A~Y~N=E---<.!D~á'!'n.!!o!!'v~a'!'r"-ed"-a~C:"~o!"a"'",,!i"'a'C;an.~rá~fo~B"'O"do~art 14 CU:! Consüt..JIC'.."Jo F€rderal.

435 I ~OO5 C.\I""TÃOWAYNE Dd nova l~di"'O ao § 6" do art. 144. suburuinando Cl~ Policias Civis. as

111'illllill~IIIIIII"1 32
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Policias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares exclusivamente ao
Poder Executivo estadual.

438 2005 ROMEU QUEIROZ Altera a redação do art. 103 da Consütuição Federal, para atribuir às
Câmaras Municipais a legitimação para propor ação direta de
inconstitucionalidade iunto ao Supremo Tribunal Federal

439 2005 HENRIQUE AFONSO Dá nova redacão aos incisos 111 e IV do art. 37 da Constituicão Federal.
440 2005 SIMPLlCIO MARIO Dá nova redação ao inciso IV do art. 37 da Constituição Federal, dispondo

sobre a obrigatoriedade de convocação dos candidatos aprovados em
concursos vúblicos de provilS ou de provas e títulos como condição pré'olia
para a realização de novo concurso, com idêntico fim, no interregno do prazo

I imororrooáveJ do concurso anterior.
443 2005 SE:RGIO CAIADO Acrescenta parágrafo 10 ao artigo 144, para assegurar a aplicação de, no

minimo, três por cento do PfB no financiamento das açOes e serviços
oúblicos de seguranca Dública nos Estados e no Distrito Federal.

444 2005 ANTONIO CAMBRAIA Acrescenta parágrafos aos arts. 31 e 73 da ConstitUição Federal, para
estabelecer Que serão consideradas aprovadas as contas do Chefe do Poder
Executivo, se não emitido o parecer orévio em, no máximo, um ano.

445 2005 LOBBENETO Acrescenta o § 5" ao art. 31, da Constituição Federal.
448 2005 SERGIO CAIADO Dá Nova redacão ao Inciso I dos arts. 22 e 24 da Constituicão Federal.
450 2005 LAURA CARNEIRO Dá nova redação ao art. 144, criemdo li Policia I"ottuéria Fedoral.
451 2005 FRANCISCO Dá nova redação ao inciso I do art. 159 da Constituição Federal.

DORNELLES
452 2005 MARCUS VICENTE Acrescenta parágrafo ao art. 14 e altera a redação do § 4° do art, 55 da

ConstituiÇão Federal, para dispor sobre a InelegiDilidalle dos manOalar1os que
tiverem renunciado.

453 2005 ALCESTE ALMEIDA Acrescenta o § 6° ao artigo 222, da Constituição Federal, com a redação
dada Dela Emenda Constitucional nO 36, de 26 de maio de 2002.

454 2005 PEDRO CANEDO "Acrescenta o art.243-A ao Título IX Das Disposições Constitucionais Gerais.
da Constituição da República Federativa do Brasil.·

455 2005 MOREIRA FRANCO Dá nOlla redação ao § 1° art. 37 da Constituição Federal.
458 20Q5 BENJAMIN MARANHÃO I\ltora ti roda9ão do § 1° do art. 37 da Con~tituiç::lo Federal para vQdar a

ublizaçào de "slogans", logomarcas ou cores na publicidade de ações
administrativas.

459 2005 SIMPLlCIO MARIO Dá nova redação ao § 5° do art. 14 da Constituição Federal, dispondo que os
Senadores, Deputados FtlUtm:li::;, Eb(K/uaib, Di..lfilais 8 Vereadorlts poderão
ser reeleitos Dara um único oeríodo subseqüente.

460 2005 CORONEL ALVES Cria o Fundo Constitucional para organização e manutenção dos servidores e
militares dos ex-Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e
do antiQo Distrito Federal.

481 2005 SILVIO TORRES Acrescenta a Seção V ao CapItulo VII do TItulo 111 da Constituição Federal, e
dá outras Drovidências.

482 2005 VEDA CRUSIUS Acrescenta parágrafo ao art. 158 da Constituição .Federal. alterando a
sistemática de cálculo do valor adicionado para fins de distribuição aos
Municípios. no caso das usinas hidrelétricas, do produto da arrecadação do
imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobro prestações do oorviços do transporto intoro~tadu:l1 11 intermunicipal e
de comunicaCao.

463 2005 BABA Cria novo instrumento de democracia parUdpativa na Constituição Federal, a
fim de Dossibilitar a auto-convocacão pOpular para realização de plebiscito.

404 2005 IVO JOS':: Alteri;l o art. 167, im;illO IV, Ui;l Con::;üluiçau F~ti:!ral, ti:! dispõe :sobre a
destinação de parte do produto da arrecadação da contribuiçãO provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira, de que tratam os arts. 74. 75, ao, inciso I, 84, 85 e 90 do
Ato das DisoosiCõ8S Constitucionais Transitórias.

487 2005 CARLOS SOUZA Altera os arts. 34, 35. 36 e 100 da Constituição Federal, para estabelecer
penalidades para os entes públicos inadimplentes e seus administradores,

I Quanto ao pagamento dos precatórios.
469 2005 RENATO CASAGRANDE Estabelece Que os 20% Desvinculados das Receitas da--Ünião - DRU. de

órqão, fundo ou despesas. excluirão o Fundo Nacional de Desenvolvimento
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["4781 iOOs fA"NDREFIGUEIREDO Cria nO~Q instrumento de democracia participativa na ~onslJtulÇão ~ede.!'aJ. a'I fim de pOSSIbilitar ~ convocação. pe'o Congresso Naaonal, de reallZaçao dI)
I- \ lutlSCl\O ara del,..jrr :.uor., dialt~"a....c!a~'!!!lO·',!a...."-.--,.,-,.--;-7.:":-:-:-
I 481 I2005 INCYOE APARECIDA Di:sp6e !oObre roquI5itos para a ilpOsenladoria de professores CId fedO pubhca

! ' de tldv.::a@omranbl e de enSloo fundamontal f! médIO.
4i2- ::"u~~;-iANI'I ':"õN1ES ---;"A-ãescef1la o ait. d7-A ãõtaXiõdacoosiilU,çã"à f:9dãr~--- __o -" - --

484 1005 JOAO CAMPOS ,AI,era a mdação dOS arts. 101 e 84. modit\cando a s,sl8málica de escolha'

485 -+ :lU05 ~sANDRA ROsADO ' ~~~.~;~~s:i~~::~~n:~~t~~~Fãd"àrã~prevendoacriaçaõ'del
1 I i varas especializadas nos juiZados espec;als pafa as queslôM mlalivas as r

___ __ . _ ___ . . Da nov3.r~a~<!?_ 3Q.P.~.~o do artigo 236 da Constiluição f.~"",-ra~I._----<

..72 ...:1....... 0., I H?_ .:J E.S: E:Vf,..:. Q~~v~ rc~.~ ..o uH. õ.'u do ",ons1JlU -Ao t udolu:.

~ 2005 : BISMARCK MAIA I AI:erar os arts. lS~" § 2', X: 156. § 3', 11: 195. e 239. da Consblu4çãO Federal.
_ 1- __ --.. ~ ._..__._.__~, Ol'~'rovIOéI!('~as..:...-. . o _-,__

;, 414 1200Ó I(;lO',IS FECUk' IAc","""nla Inciso IV e § 5" ao art. 159 <la ConstituIÇão Federal. para enlre9ar I
parte 00 plUduto da arrecadaçao das contribulÇOes socaiS. exceto as

•_~. _ _ o prtwidf''1ciár.J.~!?'J'~Q.~t<; du Pa~c~~1<?~_F:~_dOS.~ dú~ !~.!~n.r.~~~_

I 475+<~.'ANuRIf"COSTA Acrescenla i>drãg"'.'o ao art, 23 da ConStilU.içãO Federal para pel1l1ltir q""l
1 1 Estados. Dislrito Federal e Municipios possam promover atos o celebrar
r ac"'dc'~ OU c(,nYê!"'i:w. r.r,nl tinIr'] su...·racil·,nJ·; &S"3fk"(o,."O'j

r 47a 200~ I ALMIf, MoURA- Dispõe sobre a oontriDlJ~o provisória sobre movimentaçao ou transm>ssãÔ
I I" de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, acrescentando §§

.1<' oi" A r,Q ~f) art '.In c A."l ,1ê~ Oi... ',s -Õt"...; C~ I 91j:,u ,1I){J;li.; -;r~l"I"'\'~f':~';

~5~200G~RE NIL~Q .CAL HEIROS__~d_ n(J~d r~~.ao~ ~~_do a~._1~9~ constllUlç.aO Feaeral. I
! J21 I L",013 C ;;:'.l'.,JGlJi.:.lRA. Dá ''-.0'/3 redii~"v ar~. 5<1. inc~ XLIII. da ConslJl\Jiçeio Federal.

,
mJ' .... t!rE..,. I

I' 'Ila I 200;, I SIGMARINGA SEIXAS ACfesoenla oaráarafo ao art. 168 da Consliruicão Fedetal. i

I ~{ I2~ I~~~~ENA '-
J?-á _no~a radaçAo ao ar! 31 da Emenda Constitucional nG 19, de 1998. I
Da IiOV.;t re(lo~o ~l'~; .. ~28 da Con:Jilul _-...., Fdoa:.JI.

~.1"00t> iflEINAlDO BETÃO -A1tof"D 011 am.. 7° e 201 da Con$tituto;..1o Federal. para viOl:oUlar os r~ju~t(l~

--+--,-- c-' ._. ~.Q!i benetfoos~})r.!:Mdência Social ao salário mlnimo.-
492 . ;.:..,!.J"; A~~~; ?,j:-..lTES Dá nova-~:iO 030 l...,)o do art. 218 da Constllwr.ao Fader;Jl
493 12006: ANTONIO CARLOS Dá nova redação ao parágrafo 20 do art. 55 da Constituiçào Federd!, para

M'ENDI:"S THAMr:. - ~at:'~I~ce~ (. ~C! n.~'l~·nal na pc~man~('-~I~ t!E1J?~?:~~I?~ q'!..'~!~/l?,º-ºr_~
4K 2W~huéc~TÕ-GOUvBA DA nova moação ao art, 149 da ConSlituiçáo fac",al • dá ""tras

nraYJdéncias.

~
t·!': '''k~
,i";~"", CAMARA DOS DEPUTADOS

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

-_.- ---- - _. -~-~POSTADE EMENDA À CONSTITUiÇÃO =J
~

...~-ANO AUTOR r:;; - EMENTA,
- Cili\fltlfiço o Tocnol6aico - FNDCT. I

---~1iJ :'IJ~)~ AN°:,:l ML--- .__ . I O.. nO~'Q r6ôc.lçâv,j,O ~ 1° ::;1 § 35' do art. 53 d~ C<..1~liluição Fodaral e ti aJlnea ,
, -b- do Inciso I do 811.102.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

.,

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
522 2006 EDMUNDO GALDINO Acrescenla artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. a fim

de instituir o Fundo para a Revitalização Hrdrica, Ambiental, EconOmica e
Social da Bacia do Rio Araguaia.

523 2006 SILVIO TORRES Dá nova redação ao artigo 29 da Constituição Federal. alterando o sistema
eleitoral nos MuniciDios com mais de duzentos mil eleitores.

524 2006 CARLOS SOUZA Dá nova redacão ao Art. 5" da Constituição Federal.
525 2006 LUIZ ANTONIO FLEURV Altera a redat;:ío do art. 5°, XLVIII, da Constituição Federal.
526 2006 CARLOS MOTA Altera os arts. 2°, 93 e 95 da Constituição Federal, para determinar que os

membros dos três Poderes serão eleitos pelo voto direto, secreto, universal e
I oeriódico.

527 2006 EDNAMACEDO Introduz parágrafo no art. 100 da Constituição Federal, retirando idosos e
Iportadores de doenca orave ou incaoacintante da ordem de precatórios.

528 2006 L1NCOLN PORTELA Dá nova redação ao § 21 do art. 40 da Constituição Federal, para isentar da
contribuição previdenciária, na faixa salarial indicada, o servidor inativo ou

Ipensionista com idade acima de setenta anos.
5~ 2008 ZE LIMA Dá nova redação ao § 6" do art. 1'1 da Constituição Federal.
530 2006 RENATO CASAGRANDE Dá nova redação a alinea 'c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição

Federal.
531 2006 UNO ROSSI Condiciona o provimento de cargos de ministros e conselheiros dos Tribunais

de Contas à prévia aDrovacao em concurso pObllCO de provas e tllUlos.
533 2006 JOSE MUCIO Acrescenta o inciso VI ao art. 51, o inCiso XVI ao art. 52, modifica os §§ 2° e

MONTEIRO 3° do art. 55, acrescenta o § 5° ao art. 55 e a alínea 's' ao inciso Ido art. 102,
para atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar
parlamentar em determinados casos de perda de mandato (art. 55, I e 11),
após admitido o processo, por votação ostensiva e maioria absoluta, pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal.

534 2006 OSVALDO REIS Dá nova redação à alinea "i" do inciso XII do § 2" do art. 155 da Constituição
Federal.

535 2006 VEDA CRUSIUS Modifica a redação do art. 50 e acrescenta incisos VII ao art. 55 e VII ao
\;parágrafo 2' do art. 58 da Constituição Federal.

5:J6 2006 JOAO GRANDAO Altera os arts. 159, 239 e 240 da Constituição rcdcl'!Il e ac;ralKõcnla o art.
227·A a seu texto. para dispor sobre o Fundo de Promoção da' Igualdade
Racial.

537 2006 MICHEL TEMER Altera0 § a" do Art. 144 da Constituição Federal.
'~B 2000 LUCIANA GENRO Altera o art. :i1:l ela constituiçãO Federal e o art. 76 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias.
539 2006 JAIME MARTINS Dá nova redação ao § 5° do art. 14, ao§ 1° do art. 27, ao caput do art. 28. ao

incisos I e 111 do art. 29, ao pará!:Jrafo único do art. 44, ao §1° do art. 46 e ao
art. 82 da Constituição Federal, proibindo a reeleição para PreSidente da
República, Governadores e Prefeitos. determinando a simultaneidade das
eleições, fixando a duração de cinco anos para os Cargos eletivos nos
POderes Executivo e lAgislalivo. Am trlCtas os nlveis e alterando a data da

Iposse do Presidente da República, Governadores e Prefeitos.
540 2006 ANDRECOSTA Altera osarligos 85.e 86 da Constituição Federal, com Q fim de instituir o Voto

de Desconfiança contra o President~ da República, para a hipótese que
e&Docific:J.

5<11 2006 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta os arts. 27-A e 29-B, alterando, ainda, a redação do § '3° do art.
32 da Constitui.;ao Federal para preyer a convocação de'Secretários de
Estado. Secretários Municipais e do Distrito Federal pelas Irespectivas Casas
L~uil;li:ltiVi:l5.

542 2006 RENATO CASAGRANDE Altera a redação do art.158 da Constituição Federal
543 2006 ZÉ LIMA Acrescenta inciso VI ao artigo 15 da Constituição Federal,inclui.ndoa rejeição

de contas de campanha eleitoral entre as causas de suspensão de direitos
I políticos.

544 2006 FRANCISCO ESCORCIO Dá nova redação aos arts. 70 e 71 e acrescenta o art. 71-A á Constituição
Federal, para dispor que o controle externo da administração se dará em
regime de colaboração mútua entre o CongresSo Nacional e o Tribunal de
Contas da União.

545 2006 IRINYLOPES Altera a redação do art. 20 da Constituicão Federal.

1111~llllllllllIIIIIIIIUII~1 J5
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO

N" ANO AUTOR EMENTA
~7 2006 LAURA CARNEIRO I Proibe • inr.k1Anr.ta ri<> Impn~ln dH RAAl1a """IA n• prnvenlos de

aposenLadona de Idosos com mais de setenta anos, 3cruscentando inciso 11I
"" & 2' do art. 153 da Constitu;r-"o Faderal.

548 2006 ANTONIO CARLOS Da nova redaç.lo aos artigos 55 e 58 da ConStitUiçãO Federal.

154912-006
ME"DES1HAME
-ARNALDO FARIA DE SÁ Acrascent.3 preceito as Disposiçóes Constitucionais Gerais. dispondo sobre o

renlme oonstlt~_cional peculiar d~_Çarreiras Policiais que indica.

p~fT20_0i! l!JTAHY JUNIOR Allera os arts. 166.167 e acrescenta o art. 169-A ao teldo constituCIonal.
551 ~,JUb L~NALLJU CUU IINHU 'Acrescentar IOCrSO ao Art. 55 da COnslJIU~O F-ederal, eslatlelecenao perda

: de mandato ao Deputado que durdnt6 o seu exercICIO lr3nsferir seu
domicilio eleItoral.

552 2006 ARNALDO MADEIRA Acre$entª-paiamafo único ao art. 83 do lex10 constrtucional.
553 2006 RODRIGO MAIA InSlil'Ji I) ~,istema lia Conlrole Intemo do Poder Executivo.
555 20)06 CARLOS MOTA Revf\ll3 o art. 40 dc.J Emenda Conshluoon31 nCJ 41 , de 2003.
556 2006 FRANCISCO TURRA Acrescenta o lnciso "IV- ao art. 159 dJ ConstJtuiçá), insere os arts. 95. 96 e

97 ao Ato das Otspo$lÇÔeS CollSt\uc.onais Tn.m::;;il6ri<Js, aumenta a reooita
dos Munlcipios. assegura o reSS<:lrClmenlo de reca_las aos Estados 8 ao
DistritO Federal por desonerações triblJlárü.l& e fixa liml~s para os contratos
de natCel<Jmet1fo de dividas dos entes fedefados oara com a Uniao.

557 2000 ROBERTO BALESTRA lJd nuva redado i:'IO Indso VI do anKlO 29 ca Conslitui('~o da Reoública
556 2006 MENDES RIBEIRO o,spõe sob;;' a ;ndUSllo de CPMF nas o<Spo!>ÇÕ8s do § ZO. do anlQO 76 do

FILHO Ato das DisposIções ConstituciOnllis Tran!ioitórias - ADCT da ConstilutÇAo

~006
Federal.

EUNrCIO OliVEIRA Dá nO'la redação ao § G°do art. 14 ~_~\n!50tltuiç.ão Foc~al.

563 2006 EDSON DUARTE Dá nova redação aG § 5° do art. 14 da ClJnslJtulÇão Federal. dispondo Que 0&
Senadores, Depulados Federais. Estaduais. Dislritais e Voreadores poderão
ser reelerlos.LJ.3rB um ünir.n .....r10rt0 !';uh~AnlJAntFt.

567 ~OO6 ANDRE FIGUEIREDO Aliara • redaçiio do artigo 20. ine;so X.• do arl>JO 23. inciso 11I, da

1---1-- Constl1.L!~"loda República.
568 ,2006 CORAUCI SOBRINHO Acrescenta alinaa ao inciso XVI do arttgo 37 da Conslitutçao federal

,

-~i006 CORA~CI SOBRINHO Acrescenla pará!:;rafo ao artigo 14 da Conslltuiçito Federal.

07.°_ ~~o<& VANESSA GRAZZIOTIN Dá nova redacão ao inciSO XVII do art. 49 da Constituicão Federal.
571 : lUUb AN IUNia CAf«.O~ D.a nova redação ao art. 150 da Constituição Federal. para Incluir allnea -e·,

MENDES THAME no inciso VI,
57212006 MARCELO TEIXEIRA Inlroduz parágra/o no art 100 da eonstrtuição Federal tomando ptioJ!tllrlo O

oaoam(;,lnlo de precatórios dos Que 1i'-IOmm idade superiDr a sessenta e dnco
anos.

, 573 12006 PROFESSORA RAQUEL Altera os .lI<gos 40 § 5' e 201 § 8' da eonslituiçao Federal. para dispor sobre
. TEIXEIRA os rHCluisi!O'S da aoo5enladoria dos orofissionais deedu~ bâsica.

i 574 2006 I PFoiOFESSORA RAQUEL Acruscenb inciso 00 parágrafo 30 do ort. 166. poro vedar o oprovoçOO do
. , I TEIXEIRA emendas individuai!. ac nrolelo de lal a_rs~.~~':ána. -:.------=--

575 12006:PAULO DELGADO Mera os artl\lOS 215 e 216 da CcnstIU,'fé: Federal. estabelecendo condiçlles
Inara oreserv;;"!>n do Patrimõnio Museol ico Brasileiro.

576 ,20061 OSVALDO COELHO PIOpl.le .:l1h:frdçJo da redaçao do inciso I, do artigo 37, da Con'3UtuIç30
I Federal. para vedar a exigênaa de expenência anlenor mlnima para acesso
ao nivel inicial dos caR"J09: emol'AOos e funcõos oUbbcas.

577 2006 . DEVANIR RIBEIRO Dá no-".a redação ao caput do art. 112, com o objatiyO de aumentar a

I

desbnaçJo 00 recursos da Uniao, dos Estados. do Distrito federal e dos

I Munic1pios para a manutençao e desenvolvimento do ensino. a introduz o §
611 ao CIlada artigo,

578 2006 MENDONº, PRADO Altera o § 1° & seu IncisQ 1do art 14 da Constituicâo F" &dera\.i- 579 2006 I MENDONÇA PRADO Altera o inCISO IX do art 20 e acrescenta ao art. 26 o inciso V da Constituição
! I 1 Federal.

I 560 ' 2006 jNEUCIMAR FRAGA i Dá nova redação ao art. 14, § ao, da Conslitull,áo Federal, dispondo sobre a
j oJ~ibiljdadc q~ tnIlilar08.l 581i2006 ANTONIO CARLOS Acrescenta ir.cl5O VII ao art. 150 da Conslill.Jlção Federdl e converte a alfnea

_______ MENDES~A~E ~d- do inciso VI em alinea "s- do inciso VII
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
582 2006 CORAUCl SOBRINHO Altera a redação do art. 195 da Constituição Federal e dá outras

providências.
583 2006 CORAUCI SOBRINHO Altera a redacão do § ao e seus incisos do artigo 14.
584 2006 JUIZA DENISE Dá nova redação ao § 8° do artigo 144 da Constituição Federal.

FROSSARD
585 2006 ARNALDO MADEIRA Institui o voto distrital majoritário para eleição de deputados federais,

estaduais, distritais e vereadores.
586 2006 FRANCISCO Dá nova redação ao § 5" do art. 14, da Constituição Federal, para extinguir o

RODRIGUES instituto do reeleição paro Presidente da República, GOl/omadores do Estado
e do Distrito Federal e Prefeitos.

587 2006 EDUARDO SCIARRA Dá nova redacão ao art. 45 da Constituição Federal.
588 2006 ANDRÉ ZACHAROW Dá nova redacão ao &3" do art. 100 da Constituicão Federal.
~9 2006 RICARDO SANTOS "Da nova redaçao aos arts. 21, :l2. 24,32 e 144 da ConstllUlçao Federal".
590 2006 LU1ZA ERUNDINA Dá nova redação ao parágrafo 1" do artigo 58 da Constituição Federal.

._- --

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

N" ANO AUTOR EMENTA
53 1996 FERNANDO FERRO PropOe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias fiscalize o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Ministério
da Saúde,o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente dos
Recursos Hldricos e da Amazônia Legal, e o Ministério da5 Relaçõos
Exteriores, sobre o uso de agrotóxicos.

28 2000 LUIZ SERGIO Propõe Que a Comissão de Viação e Transportes fiscalize o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - ONER, em sua atuação no contrato
firmado com a Concesstonana Rlo-TeresOpOlls· CRT,

41 2000 FERNANDO FERRO Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize a CHE5F (Centrais Elétricas do São Francisco) e a
CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), em
sua atuação de emplementação do Projeto de Reassentamento de
Populações da Usina Hidroelétrica de ltaparica em especial no que se refere
à imDlantacão do Projeto Barreiras-Bloco 2.

72 2002 LUIZ ALBERTO ProoOO Que a Comissão de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e
Minorias fiscalize a Agência Nacional do Petróleo· ANP, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente· IBAMA e a Petrobrás em suas ações no Que tange aos
testes sismicos na Baia de Camamu, no Estado da Bahia.

75 2002 BETO ALBUQUERQUE Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira fiscalize o GOl/omo
Federal, em especial os Ministérios da Fazenda, do Planejamento.
Orçamento e Gestão e dos Transportes. no que diz respeito aos
procedimentos de controle dos recursos da CIDE que não eslão sendo
aplicados na sua finalidélde legal.

81 2002 SARNEY FILHO Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor,· Meio Ambiento e
Minorias fiscalize a Agência Nacional de Petróleo - ANP, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente • 18AMA e a Petrobrás no que se refere à confonnidade
das alil/idades de Drosaeccao Co PElUOleo no terntOrio naCional.

3 2003 RENATO COZZOLlNO Propõe que esta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, fiscalize denúncias em relação aos procedimentos administrativos
das empresas especializadas no serviço cadastral de consumidores, como,
Serasa, SPC sei EQUIFAX e outras.

1 2003 BASSUMA Propõe que a Comissão de Minas e Energia realize ato de fiscalização sobre
a politica de regulação do setor de combustfveis, quanto aos aspectos de
distribuicão trarisoorte adulteracão ecartelizacão.

8 2003 SARNEY-FILHO Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize os órgãos federais de meio ambiente em sua atuação de
fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e de prevenção e
centroll'! rlp. 11['jd9ntp.s ::Imbiêntais.

12 2003 ZE GERALDO Propõe Que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de
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CAMAHA DO:; DEPUTADOS

_ .._-_.._._-------,
PROPOSTA DE FISCAUZAÇAo E CONTROLE

~ -T 20041 EDUARDO GOt.1ES Propõe que a Comissão de MInas e Energia realiz. alo de fiscalizaçao •
I con~!.)le iJard ·,enf',dl .J la,; ~a.tillJde d:.... ili.-lll::::''(~ de jJ'Jtlt':;IT"~.:i pcl.:.

I ' I IPelrobras. levando em conta nesta inveslJgação os procedimenlos de
_ _ 1~I~aç~..~~o !!-Cl3~~~ 9~...uça4?l!2. c:~~trato. . ...j

46 -J'~~·~~>·T;:'i:LU!.:." .- F3rOI-oJ6 aue a ~anJ:&i_ ~e f-.scallZaça.J i ".a:llbll.l e COf',lfOhi h~l,ze os

I
, I idtos de fiscahzaç.lo realizados pe.o Poder Executivo relativamente ás

den,jnclas de operê'ç'~ financell'8S rorjadas para F'erllessa lIeq.a1 de lucro ao

- AUroR- - - --__-_o==_·===~E~IoÍ"ÉN~T"'A'-~----_.,.___.,.__-_,_J
fi~liUtçllo c oontrolc, pvr ~o do Teu, &Obre 0$ atos prabcado3 pela

~~+__'_~ ,Pro{eitt.~~1 M~nld'p;l 11~~ ~nc~s.:.o rio ~a9~<!if.l{P~. . _
15 20031 NHSUN PELLEGRINO fPropõe que a COMI~~ÃO DE FISCALlZAÇAO FINANCEIRA E CONTROLE,

fiscalize a aplicação dos recursos financeiros repassados ao Distrito Federal, Ipar,' aJ,' :;aç,J') r' Corpo de !:.\onIOOlru~ MIl· lar ~G Uts,["[O federal, Mais

I
, precisamenle para a aquisição de equipamentos por meIO do contra10 nO'

45/2002. à empresa denominada Bronlo Skyllft. em 12 de lunho de 2002, sem !

te 120031 ZE GERALDO ~~~~'~c:,;~:t"~:iia~~~j~~~~~ e Controle rea~ze alo de I
I Ifi~',:::açoo e conlrole por meio do TeU. sobre os atos praticados pela

>-=-;__~_---~~--.....j-,-r'r~lel.l.,.JMU',l,;ip.... c~ :)ar<.lgo:lllnas i Ph. 'I

O GRANDAO IPrnpõA ;OI fi~Ii7;1ç.:w-. f' cnnlroJA, r1n1llo a';'iAr'lIAmAnlo!i; realj1~ Am:
_.. .• _ . ~9!:O!J~~derell?l11!a.agrnriaenlreosi:lnosdt:'19'_l?_tl.~2_._ ._~~_...j

~-T~'LJU31 LLll J-\lHERTl" IPtoj..OO Q\J8 " (;:...-ml~ de Delesa 00 Consumloor, MeiO Ambienle e
~ _ I Minorias fiscalize a atua D dos cartórios.
. 20 ='<lfJJ '\l EXi\P.1DflE (' "nDOSO f'r:·-i:-.c r;uc Cl Co:. ..... ·..~o de ri5COlizdlçAo riI"IIM"...,i"'ft o C:}"')!·\~:(. :lnJicilo 8:!
i Io~radords de teleloma movei do paIs e os Secretanos de Segurança Pu~JCa

! i dos Estados Que esta Coonssão considerar necessários preslem
. eS(;:l(",..~!lrer'L)~ 5,)/)11;' (k; proc,-odi",ent~ dt: r'.J.c'~·I1.t.açl'm .:ie apwe'hcs %

t j~ wll.Jlctr~os.
I~· , ]Q()3 I AlEXANDRE SANTOS Propõe Que a Camara dos Deputados através ca Comissào ele FIscalização

I
;:-In ',)cel J e '::onh·,h., lj·urç•. fls.caILlaçáu 5lb.-B a ~Iu'rx (!"/ P..."-'~l~

i Fed~ral. I
r 24 2004!JAIME MARTINS ; Propõe a Comlssào de Fiscallzaç30 Financeira e Contro'e Que InveStigue7

25 2004 ] JOÃO MAGPJ.HAES I~~~~~:1e~~~r~r:~~:.n~ 1:~~~Or&~~~~;~;~ ~~~~~~ta ~l
! FISC'4111Z<JçãO ~ Conf"'r"'A n~.<; OnArnçõA~ cio (',nIno O,-,rof'tunit,. n;t (}p.o;li\r: ~.l
I i lara... ,l Tt).dC(NO e .~~ ast.o(:jaÇÕ8s. com Funaos lJe~ do atnplçSo\:ts,

I3statais_
r 29 ?n04 I GERALDO RESFNDE Pror<le fl Comissan de Seguri<lade Social e FamBia que Inves~~ue as

irr--- lar.... .lde'" .-..a~ ... ruoaóGEl 08 &3ude do MURlCipio (lO RIO C!8 J3nEMro. ----:-1
r 32 20041COLBERT MARnNS IPropõe a Comissão ele TrabalhO, Administração e Ser;~ Publico - CTASP I

;
que fisc:>lr;o:e 'lS M'1I1idplf.~ do EstlrJO t1a A.lhi::l, Quanto aos i,,(iicl('!; j.:

-=--I==+.-==='"""'===----II~.;.~'ro<!e~~""~~ele=.!':sa~l!'.ano~l!!!nf~eno!!:·~r..ao~m",ln,,!imo,!,,~~k>sseus servidore!i'. I
43 2O<H1MOREtRA FRANCO PlUvÕtt ~U" CI Cu"d~ de Minas e EnergIa. nsca!lze os procedlmenlos

adot Idos po\.: Mln,·:'·~rio 00 MlflJS 11 f.1U'rg;,~ Jlr~:\'ftt. da Petrt'A)fa~, ru:,-~: ...: ~ ,
, ' as lic~ Mrn a conslnJe"o de nlalar",,"as.

47 ?On4 PA~I O UMA
\
extenor é'a Conces:....Jrl...l.d Ponte Rto Nltenx S.A e dV&.,Z3l.d por uma 00
~II;I<;' r.nnt~rlnr.n;. ;I C.nm.lrutor:õl. Cam,ugo C--OIT6a ~ .A. I

GERAlDO f(E5ENUE

LUIZ Propõe Que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize os
.:J,lo~ ~e fi3Clllira'i-4." rf'....dzad,)~ pelo P,--"J"'f r", .. · li",,- ",1",1;"0111':-: .[~ ... ,

I
participação dO Banco 8radesco. 8 as denuncias de Jesv~ e I.Jvagem de I
dinheiro da empresa SPCobt3 e o favOrecimento das empresas ;:xpans"ion.
':otn 8.1'lia. Comun···,ll.:ion'..'s S1n P'.l,!'.!. '.·a~"Lr .rr· :~ .... r:'1h '-1 e a

I
IJl~ldldl,;iUlltiS 6e:dlid da tIfTIpresa espannoJa CoOra a e os aIOS pa&$lvels Cle I
fiscalização conlábU. financeira. orçamenltlria. operacional e patnmonlal

'rela':'·...no~·)'S ,l)m a r-rl staç.io de ~."!(\II(ClS 'JU telt'for...i t llrl'''': ;Itlca <\
. Em resa Te1efOrllca no BraSIl e Banco do Brasil.
t-Iropóe a Comissão de Frscalizaçao Financeira e Controle a fiscalização do

__-'·,.",h.... I:t dI..: rec.ursos lal\~) gu~rllo r:~ ~ ...d (JtjS·I'l"C(..l01 al\.:llI \1:,,; a•. ;I.:. ..... IC' ~.J I

111!!lllla~II~!IIII!I:!J 3R
Documento: 33721 • 1

..!l't': :J.A.N'O~'L



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 41

PROPOSTA DE fiSCALIZAÇÃO e CONTROLE

N°

56

57

60

61

63

65

ANO AUTOR

2005 JOAO MAGALHAES

2005 NELSON MARQUEZELlI

2005 ALICE PORTUGAL

2005 PASTOR FRANCISCO
OLíMPIO

2005 EDUARDO VALVERDE

2005 ELAINE COSTA

EMENTA
proPOrcào do Que foi investido. com o Que foi produZido na área abrangida
pelo Projeto de Irrigação da Gleba Santa Terezinha no Municlpio de ltaporã,
no Mato Grosso do Sul, e os atos passlveis de fiscalização contábil,
financeira. orcamentária, operacional e patrimonial relacionados com O
referido Projeto.
Proponho, nos termos regimentais, a realização de uma PFC - Proposta de
Fiscalização e Controle, para apurar denúncias sobre fraude em empréstimo
tomado oela Lioht para comprar a Eletropaulo.
Propõe à Comissão de Desenvolvimento EconOmico . Indústria e ComérGio a
realização de ato de fiscalização e controle referente aos valores
arrecadados, contabilização e destinação dos recursos da empresa VARIG e
da Fundação Rubens Berta e seus dirigentes, por gestão fraudulenta e má
administração dos recursos da maior companhia aérea do País.
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle solicite ao
Tribunal de Contas da União a realização de auditoria da licitação e do
contrato de concessão de obra pôblica firmado entre o Tribunal Regional do
Trabalho da 18* Reoião, em Goiás, e o Banco Bradesco S/A.
Propõe Que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize
juntamente com o Tribunal de Contas da União a atuação da ANEEL e das
Centrais Elétricas do Maranhão -CEMAR no programa Luz para Todos no
Estado do Maranhão.
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fiscalize o
município do Rio de Janeiro em relação à utilização dos recursos financeiros
r6p<:l:s:>iWu~ pt:lél Urliao destinados ao p6gamento de prestadores de saúde e

IQestão da rede municioal de hospitais.
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de
fiscalização e controle, com o auxilio do Tribunal de Contas da União, para
verificar a regularidade da aplicação dos .recursos federais na área de saMe,
conveniados com as Prefeituras Municipais do Rio de Janeiro. Niterói. São
Gonçalo. Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nova
lauacu.

66 2005 CARLOS MELLES

67 2005 RODRIGO MAIA

68 2005 RODRIGO MAIA

70 2005 RODRIGO MAIA

72 2005 RODRIGO MAIA

74 2005 EDUARDO PAES

80 2005 EDUARDO PAES

83 2005 ABELARDO LUPION

2062 (JANiOS)

Propóea realização de alo de fiscalização e controle referente aos valores
arrecadados. contabilização e destinação dos recursos oriundos da
ConlJibuiçãode Intervenção no Domlnio Econômico - CIDE.
Propõe que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio da Camara dos Deputados fiscalize as denúncias veiculadas
contra a pessoa do Sr. Henrique de Campos Maireles, Presidente do Banco
Central do Brasil.
PropOeque a Coml5530 de Finanças e TributaçaO da Camara dos Deputados
fiscalize as ,denúncias veiculadas contra a pessoa do Sr. Henrique de
Campos Meireles. Presidente do Banco Central do Brasil.
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos. Deputados fiscalize as denúncias veiculadas contra. a pessoa do Sr.
HenriQue de CamDOs Meireles, Presidente do Banco Central do Brasil.
Propõe que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados fiscalize as denúncias veiculadas contra a pessoa do
Sr. Hen'rique:de Campos Meireles; Presidente do 8anco Central do Brasil.
Propõe no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
Proposta d9 Fiscalização com vistas a averiguar as denúncias sobre
irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza;
Propõe no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
fiscalização com vistas a averiguar as denúncias sobre irregularidades na
oplicaçi:íu <.lus recurSos provenientes do Adicionai ao Frete 'para a Renovação
da Marinha Mercante.
Propõe que a Comissão de Agricultura, Pecuária. Abastecimento e
DeslmvOlvimento Rural apure as responsabilidades das aplicações e
resgates de investimentos feitos pelo Banco da Amazônia S/A no Banco
Santos.

1111111111~1"~11111111I111 39
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CAMARA DO~ DEPUTADOS,-- PROPOSTA DE FISCAUZAÇAo E CONTROLE

I~
çape çAo qq

I contrato. referente aos Imóveis de fJfOpnedade da Companhia Docas do RIo
de Jdnero • CDRJ.

:..2006 LEON~~R9 VILELA frropõe- ~e i3 Comissão de Fisca~ào Financeira e Controle soItdle

I

l116

~I_ANO~ AUTOR EMENTA
89 "2ÔtJ5 i JOAO ALFREDO PropllB que a. Comissão de Finanças A Tnl'lulaçAo da CArnara dos Deputados

I I I
fiscalize a privaUzaçiio ao Banco do Estado do ceara ( BEC). Banco do
Estado do PL30I'BEP\ e Banco do Eslado de Sanla catarina I BESCI !1-01-rOO~ Ai.D1R CABRAL P,opõe a fiscalizaçAo e controle nas operações reaüzaaas pela TELEMAR I

92 "2005 NE~SON BORNIER
COm.El3 omnre388 aR.. e CAMI:Conl'" S/A
Propõe que a Comissao de Finanças e Tributação realize alo de nscafizaçá<l ,

~O5
e controle. por melo de órgão compelente, acerca dos atos praticados pela
emnresa Fiat S/A do Brasil, que é acusada de~ssrvel son~o fiscal.

CESAR BANDElflA Propõe sela realizada através da Controlacona • Geral da Unlàa • CGU,
; auditoria n3 aplicação dos recursos da Merenda Escolar I FNDE, no

~1200S: KÁ11A MlREU
~unlclolO de Vitonno Fl'8ire. EstadO do Maranh~o.
?It)~ QUO a Comissão de AQnr.ullura. Pecuâria. Abasl&Clmenlo e,
Desen'Jolvlmento Rural apure respon~biljdadas e mollvos que inviabilizam I

i os registros de agrotóxicos genóncos pela If'Idüsbia naCIOnal c os registros de I
importação dtl agrotóxICOS obielos de acordo com o Mercosul

og1700S llJl7 CoARI ns HAUL V Propõe a fisealização 4il controle d& a~ões perpetradas: pela seguradora:
Interbrazil no processo de financiamento da campanha eieitaral no estatja de I, Golas. bem com as fraudes em garantias contratuaIs com empresas de I

I I nrande oorte de natureza n.·IMca
100 2005 I CASTAO VIEIRA Golic.ila audltvria e:!lpet.W!l.1 do TCl.! - lriburldl de Conl4s da Unibo, ~

convénios celebrados pelo INeRA - tnslit'Jto Nackmill de Colomzação e
Reforma Agr.iria, através da Superinlendência do Maranhão. com

1~'
Oroanizacõe~ N'»Govemamontais.

CELSO RUSSOMANNO Propoe que a t;ornrssao de Defesa de Consumidor realize alo ao fiscallz.açaC>

l2- 2005

e co\'\trole par-J venf1car ;3 regulalidade dos pro,:essos de fusllo <las
op..adoras de TV paga Sky e DirecTV a da comprd de pano da Net pela

1-----__ telefônica mOXlcana Telmex.
CELSO RUSSOMANNO Propõe que a ComisMú de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáticéi

I realize ato de fiscaliZação e controle no lnst.luto Nacional de Propnedade,,
Induslnal (INPl), com Vistas a verificar os procedimentos para concessão do
ue:t\ riA ITl<lr('~o; ~ namnt9s

105 2005 LUIZ CARLOS HAULY Propõe Que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle solicite
,

audiloria especial à Controladoria-Geral da Uniào - CGU e ao TnbUnal deI
Contas da Um{IO - TCU para a apuração de denuncias de fraud...
envolvendo .:itervidore:!l do Go..emo Fedel<ll• que l:l:tota.J tu;;lulnOO a
Inadimplência de Municipios, no Sistema Intogrado da Adminislraçao
Financeira - SIAFI.

t07 20Q5 JAIR DE OLIVEIRA PropõeQueacamara dos Depulados a~avés da Comissão da ViaçàO e
Transportes. realize alo de fiscalização e controle sobre lJ que concarne à
conce~o de hnhas de ônibus InterestaduaIs.

t08 2005 GERALDO TflAOEU Propõe Que a Comissão de Viação e Transportes realIze alo de fiscahzaçAo e
cornrole, com auxilio do Tribunal de Contas da Umão. acerca <la
administração a responsabilidade de manutenção das rodovias no Eslado de
Mini:is Gerais, conforme e'U\Ar.ifica.

110 I 2005 ALEXANDRE SANTOS Propõe que a Comissão de Viação e transportes, através da AdV0C3cia-

1"'1-!'""~OO~,
(;p.r.al rl::l L1ni!ln. r.nnlrnladoria-Gertll da Uni::t.o. Tribunal d'# Contas da Uni~ e
Ministério Pú~~:c.~eral, realize ato de f1scabzaçao, no que toneeme aos
at.menlas dos ias das rodovia!i teder,JI~.
Propõe Que a Comissão de Fiscalrzação FinançeitCI e Controle realize ato de
fi~rizaçâoe controla no Ministério dos Transportes e órgãos aubordinados,
com vistas a venricar os desvios na aplicaçao da ConInbuiçao de lnl.er'vençao

r-fls-r006 fJOÁO MAGALHAES-
no Domln", EconOmiCo • CIDE no "",;000 de 2003 a 2005.
Propõe que a CorOlssão de VIaÇão e Transportes, através da AdvocaCia-
Geral da unlso. Controladona-Geral da unlM. o Tnbunal de Contas da Unlào
e o Mifllsténo Püblico Foocral. exerç..vn fiscalizaçao sobre os contratos de, loca o. rrmssão de uso, subhx:.) • arrendamento. 8 ual uer outro
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

N" ANO AUTOR EMENTA
auditoria especial à Confroladoria-Geral da União· CGU e ao Tribunal de
Conlas da União - TCU para a averiguação da regularidade da destinação de
verbas federais e possíveis desvios na aplicação dos recursos repassados
pelo Ministério do Meio Ambiente às Associações Estaduais subordinadas ao
Movimento das Mulheres Camponesas. conforme registro constante 00

>---- Sislema Integrado da Administração Financeira· SIAFI.
I 118 2006 LAURA CARNEIRO Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. com o auxilio
, do TCU. realize ato de fiscalização e controle para verificar as obras
!

realizadali na BR-101 por melo do Programa Emergencial de Trafegabilidade

- e Segurança nas Estradas.
119 2006 LAURA CARNEIRO Propõe que a Comissão de Seguridade Social e Familia fiscalize a Secretaria

de Previdência Complementar quanto à regularidade dos cálculos
apresentados aos participantes reintegrados aos planos de lleneflcios da
Fundacão Previdenciária IBM.

120 2006 LUIZ CARLOS HAULY Proooo a fiscalizacão e controle sobre a quebra do sigilo bancário.
121 2006 NELSON MARQUEZELLI Propõe que a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Indústria e

- PRESIDENTE DA CEIC Comércio realize ato de fiscalização e controle na Agência Nacional de
Transportes Aquaviário - ANTAq, sobre pressões que as empresas titulares
de terminais portuários estão sofrendo, através da Superintendência de
Portos da ANTAq. visando a substituição dé SéUS contratos de arrendamento
de áreas e instalacões portuárias por meras e precárias autorizações.

122 2006 RAUL JUNGMANN Propõe que esta Comissão realize ato de fiscalização e controle, com aUJellio
do Tribunal de Contas da União. acerca dos casos e das denúncias
envolvendo a ·Operação Sanguessuga", realiLada pela Pólfcia Federal para
investiaar quadrilha Que atuava na aauisição fraudulenta de ambulâncias.

123 2006 MAURO PASSOS Propõe à Comissão de Minas e Energia fiscatização dos contratos assinados
peta Petróleo Brasileira S/A - Petrobras, com a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos· YPFB.

124 2006 FRANCISCO ESCORCIO Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle proceda o
recebimento de documentação e a oitiva do Eng" José Henrique de Carvalho
Paiva e após adote as normas reaimentais cabiveis.

126 2006 NELSON MARQUEZELLI Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, com o aUJeilio do Tribunal de Contas da União. realize ato de

i Fiscalização e Controle no Ministério do Desenvolvi",ento. Indústria e
i Comêrcio E:xterior, em especial, os atos de concesSão de guias de

importação de coco seco, sem casca, mesmo ralado· NCM 0801.11.10 , a
partir de expedição da Circular SECEX n° 42, de 30 de junho de 2001 até a
presente data.

127 2006 ALBERTO FRAGA Propõe que a Comi55ifu de Fi:;calizaÇ<io Finam;Bíra e Controle promuva iI

fiscalização e controle dos recursos públicos repassados ao empreendimento
Corumbá 4.

129 2006 NELSON MARQUEZELLI Propõe que a Comissão de Seguridade Social e Famflia, em concurso com o
Tribunal de Conlas da União, realize fiscalização junto à Secretaria de
Previdência Complementar. Quanto ao cumprimento da Lei nO 6.435, de 15 de
julho de 1977. e da Lei Complementar nO 109, de 2900 maio de 2001, por
parte do Santander Banespa, em relação a aposentadorias e pensões de
emorooados admitidos até 22 de maio de 1975.

130 2006 NELSON MARQUEZELLI Propõe Que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio realize, juntamente com o Tribunal de Contas da Unia<>,
fiscaliz::II:;Ao de ato da Secretaria dO Te!lOuro Nacional.

131 2006 GERALDO RESENDE Propõe que a Comissão de Agricultura e Polftica Rural da Câmara dos
Deputados realize ato de fiscalização e controle para verificar a aplicação de
recursos federais nos Assentamentos Itamarati I e 11 no Estado do Mato
Grosso do Sul.

132 2006 GERALDO RESENDE Propõe Que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados realize ato de fiscalização e controle para verificar a aplicação de
recursos federais nos Assentamentos ltamarati I e 11 no Estado do Mato
Grosso do Sul.

133 2006 LUIZ CARLOS HAULY Propõe a fiscalizacão e controle sobre as empresas estatais.

1111l~llllllllllllllnlllll 41
Documento: 33728 • 1

2062 (JAN:OS)



-----------

44 Ql'inf,,-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP Fevereiro de 2007

e'...". '';'''":

j~ '. ./-
. ~ ..." .J' I'

o .. !:" ", .:
CAMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA Df F1SCAUZAÇÃO ~ CONTRO,""

EMENTA
\ Prop;)e .;.;-; C-;':,~~JÍ)~L; Fl:;caljzi.l~o Firl;]!1(A.ll'O c CI~nlro\:: ca Câmara

I
dos Oap..Jtados fiscalize lodos os contratos e con~nios firmadoli entre a
Petrobras e a Associação Brasileira de Engenharia Industr'kll • Abemi -

: refer.:.rntaJ aos "::;XE.lcil., ,... lIl ..mceirus d& 200J: 4::004; 200~, ~ ~·.Jü6. oom como I
>-'=--+-~--,.l======~_-l-"lod"",o",s"o,,-s ,rep,,,,,,a,,,sse~s,,d,,-,-e~,~ a assa entidade. I

135 2006 ROBERTO FREIRE Propõe que a Comiss.:'\o rte Fiscalizaçào Financeira e Controle da camara

I
, L I Icios D6JJutados fu.w•• :...... (udos os ConllalOS e aJnvénlO5o lt,mado.s antre a

Pelrobras e Organizações Não-Govamamentais - ONG's - referentes aos

,_
: O>lorcioio:) finoncoiro:J do ::'003i 2004; ~OO5; o 2006. bom como lodoE;. 0&

r s de recurso~ a l3:SSaS enhdades.

PROJETO DE LEI

[-N° I ANO I
-,

AUTOR I EMENTA
I 252 '1Q7Q I ANTONIO lM)R'MOTO~I'NTRonU7 ALH'RAÇI'fE<; NO ARTIGO 60 DO DECRHO-LE' '67, OE 14

. .~U I IFEVEREIRO DE 1967, QUE DISPOE SOBRE TITULOS ~ CREDITO
, RURAL,

~~ffi~~:B~ ~~~TOS N(VES ig::.:::: ;;;~Qd:':."'d"~i~d:m~"::';::=·Dro_...

~1 1 +-1'~~ !.Ç~STO~_Flli'.t!L___-:..~u'''~ntao_&~rc..r~io'la f.!O.~s.~ de_oorre1rn:.de ca!é
131ti6 : 1"89

l
AhNAl.OO FARIA DE SA I'NTRUDUl AU d'AÇÁD NA LEI 7787, DE 3ll DE JUNHO ~ 19119, QUE I

I 'UISPO~ SDBRE AL TERAÇAo NA LEGISLAçAO DE CUSTEIO DA
PREVIDENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVI~NCIAS',

i 3408 1989 PAULO PAIM --', b-;-sCõe-sobre ã,,;;,onit..'k'.indical braoileira o dà oUuas rnovi<lênc,as
r34341 ''lIl91pAULO PAIM I Dispõe sobre o romecimento da cesta básica de atimentos para os

trabó!l'1ad.'1res ti :1A ' ~!II.-4., nrovidénclas
~3ii18T:Új8gi-RiTA CAMATA rDà nova mar"" ao a'""" 136 da Consolidacilo das Leis do Trabaltio I
"36:381'91191ULDURICÕ-PINTO IDISPOE SOBRE A PROIBIÇAo DE EXPORTAÇAO ~ MADEIRA NAI

, i=OF\;.N\ QuE'IESPECIFICA E DETERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS,

3644 '989 V'S"ÕR FACC,óNl---'I~'E~TABELECE A CESTA BASICA BRASjL'--;E-=:IRA=--'E"'--·D""A~"'OUT="'RASd
I 'PRO'lDENCIAS,

i'~a_'1 1989li_PAliLO PAiM IDi.põe .00ro a trã;,sroréncia dos lfflÓveis financiados pelo SiSlema
L_ _J..~==,,""",,==~~_~Financeiro de~~ 6 d~ outras.P"9YidênciaS _ _ ~ __. _

49' 1 ,'990' AUGU'STO CARVALHO Disp~ :FõObre {l t:1irOlf.-, ':t.:- CflJõ.1"l:Zdç.ão e ~ndacaILZ<Y".ãO doS servidores
f. I j' ~s ciViS e da outras providêOClas - I
~~ fl~1TPcÇAMATAcASre5Ce-!'Iajl;l@Qrafo.7"~arti90~3 da C!!~_..,I~-l!a_s L_o,'!-..~ Trabalho. '
'O~9D" 'rx: '\I '<M N "' .. I J.> "-, '. a 0""' 14 d.J • 'I ~ .'. ,__ I e~. 0.5:lInl :;"",.c..·'.cl silva 090'" ~a ...E1.n. ,,,,u err ..f\,uIFh.. HO Ide 1990 • QUO -dispõe sobm lransfênc-a do financiamento no ambcto do

I- ~_ _ _______ : Sistema F!~a.!!-~~o da Habtlaçào e da oulras.W0vidências" I
52307 I 1990 i (:/._I~O P/'.. M ProlLiI:> qt.... as prestaÇl<J5 do :::i1~l8mCt Fir.õdnc~",o da fiic>tJitação I..mha Indicas ~

de ro"';u~le sunortorea OO~ ,;ap1M:;,adoa no:. .:wIlário~ e clã outra~ erovldénc:.id$ I

41038]'990 IHAROLDO LI MA Dispõe sobre a ulilização 005 saldos do PIS , PASEP para abalinlenlo dos
saldos devedori;l~Gd n-1!JlU8nos do Sisttuna f'lncincelfO da hablLacào

31 1199f1ANTONIO CARLOS Cria o ConS6tho de Assunlos Sindicais e regula o registro de orgal1tzação
~_ . ~FNnES TH~~ _ sanOl~ºa OUIr<JS P!'l_VlcJénClaS

80 119\1' I;.,~$vN G,,,SON Extln9ue a conlObuIÇaO sin<l1Cat do Quo batamos artigos 5/8 • 610 da
Consood~dasLM dO Trabalho o dá outras orovidências

2&4l199' INILsnN GIBSON Dispo..- scJhre ~i trlnlt'''''uiç;~lo para Custeio do SISt~l •.l con'e~eratiyo da
representação sindical das categorias profissionais, prevista no If1CISO IV do__ L, arÍlCO_ ao da ConstilUlção federal
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N° ANO AUTOR EMENTA
287 1991 PAULO PAIM Dispõe sobre a transferência de imóveis residenciais financiados pelo

Sistema Financeiro da Habitacão
388 1991 CIDINHA CAMPOS Dispõe sobre a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema

Financeiro de Habitacão
420 1991 JOSIÕ CARLOS Dispõe sobre responsabilidade de agente financeiro do S1=1-I - Sistema

COUTINHO Financeiro de Habitação
646 1991 PAULO ROCHA DISpõe sobre a organização sindical
728 1991 MENDES BOTELHO Regula o pagamento antecipado de financiamento pelo Sistema Financeiro

da Habitação
737 1991 LUIZ HENRIQUE Assegura aos desempregados o direito à suspensão dos pagamentos da

casa própria, pelo praz.o e nas condiÇÕes que especifica
742 1991 TUGA ANGERAMI Dispõe sobre o reajuste das prestações nos contratos de empréstimos e

financiamentos no ambito do Sistema Financeiro da Habitaçao e Sistema
Financeiro do Saneamento e dá outras providências

749 1991 CHICO VIGILANTE Isenta do Imposto de Renda a aratificacão natalina
830 1991 AMAURY MULlER Regulamenta o disposto no artigo 8° , inciso IV . da Constituição Federal.

I dispondo sobre Oreqislro das entidades sindicais e dá outras providências
ã46 1991 MENDONCA NETO Acrescenta inciso ao artigo 39 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor, e dá outras providências
805 1991 JAIR BOLSONARO Revoga dispositivos da Lei na 8.177, de 10 de mar90 de 1991, que

"estabelece reQras para desindexação da economia e dá oUtras providências"
984 1991 AROLDO CEDRAZ Estabelece critérios para aplicação de recursos federais destinados à

eletrificação rural em apOio a proietos de irrigação no Nordeste.
984 1991 PAULO PAIM Revoga llispOSltivos da Lei n° 8.177, de 1° de março.de 1991, que estabelece

r9Qras para a desindexação da economia e dá outras providências.
994 1991 COSTA FERREIRA Introduz anerações na legislação do sistema Financeiro da Habitação.
1029 1991 FATIMA PELAES Dá nova redação ao artigo 32 da Lei na 7.357 , de 02 de setembro de 1985,

Ique dispõe sobre o cheque
1102 1991 FLAVIO DERZI Acrescenta parágrafos ao artigo 5° da Lei nO 8.004 I de 14 de março de 1990,

Que "dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação e dã outrasprovicKIncias"

1126 1991 JACKSON PEREIRA Dá nova redação ao artigo 2° da lei na 8.004, de 14 de março de 1990, que
"dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitacão e dá outras providências"

1135 1991 EDUARDO JORGE SUllrime o artigo 124 do CódiQo Penal Brasileiro
1174 1991 EDUARDO JORGE Dá nova redação ao artigo 128 do Decreto - lei nO 2.848, de 7 de dezembro

de 1940 - Código Penal
1282 1991 GERALDO ALCKMIM Dispõe sobre o Sistema Financeiro da Habitação • SFH , e dá outras

FtLHO .. providências
1299 1991 LAIRE ROSADO Acrescenta inciso ao artigo 39 da lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990,

I Que dispõe sobre a orotecão do consumidor
1309 1991 VLADIMIR PALMEIRA Determina a obrigatoriedade de infonnaçoos sobre a ahJalização do saldo

devedor do mutuário do Sistema Financeiro da Habitação
1351 1991 VmORIO MEDIOU Revoga a Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976, que "dispõe sobre a dedução

do lucro triblllável para fins de imposto sobre a renda das pessoas juridicas,
do dobro das despesas realizadas em programas de alimc:mtação do
trabalhador", e dá outras providências

1359 1991 FRANCISCO SILVA Acrescenta dispositivos ao artigo 83. da Lei na 8.078, de 11. de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor, eao artigo 275 da Lei na 5.869, de
11 de laneiro de 1973 COOIQO as Processo CIVIl

1391 1991 HUGOBIEHL Acrescenta parágrafo único ao artigo 31 da Lei nO 8.078 , de 11 de selembro
de 1990 - C6diao de. Defesa do Consumidor

1412 1991 JOSE CARLOS Dispôe sobre exigências Obrigatórias da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
COUTINHO 1990 - Código de Defesa do Consumidor

1464 1991 EURIDES BRITO ACRESCENTA INCISO AO ART1GO 39 DA LEI 8078, DE 11 DE SETEMBRO
DE1990, QUE DISp6E SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.

1536 1991 MURILO PINHEIRO Altera a Lei nO B.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispôe50bre a
Iproteção do consumIdor e dá outras providências·.
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N· ANO AUTOR EMENTA-" disIlOSiIillO _ 111547 19'., VICTOR FACCIONI Acrescenta ao Código de Defesa dO Consumidor.
I o,escor"o de débiIo.

1605 1991 JACKSON PEREIRA Allera aLe. n· 8.078, de 11 de selembro de 1990, que dispõe soiJnl a

- I nrotet:&O do COflsumidor e dá outras Drovidências.
lnS 11)0'\ ZA1RE REZENDE Nluro a Lei nO 8.078. de 11 do 86tembro de 1990, que <1i'9pÕQ sobro dofesa.

do consumidor
1924 1991 JACKSON PEREIRA Facu:ta aos mutuáriOs do SistEH'n8 Financeiro da HabttaÇao a opção pelo

....encimenta das Of'esl-~óes mensais n.a mesma data da DerCoocão do salário
1941 .1991 JACr(SON PEREIRA Proibe o ftoanciamenlo dos imóveis de lazer pelo Sistema FInanceiro da

I Habl13--ªç>
21103 1991 JACKSON PEREIRA Allercl a l_~slar!lo do Sistema financeiro da Habj.a.....~n
2089' 1991 ZAIRE REZENDE Dispõe sobra o ressarcimenlo a consumioores por invesUmenlo em obms no

Sistema elótnco.
2105 1991 JACKSON PEREIRA Estabelece prazo para renegociaçao de prestação em atraso do Sislema

Financeiro d. Habilaclo
2152 1991 JACKSON PEREIRA Oiscil}\in:t a responsabllK:lade da conslnrtor;l quanto 30 repam de danos.

I estn.JlUrais Ou decorrenlos da epicação de material inooequado nas,
construções financiadas pelo Sistema Financeiro drJ Habitação 8 d~ outrasI I

--~ I orovidênClas

~
1\191 JACKSON PEREIRA Dt. nova redação ao artigo 32 da Lei na 7.537, de 2 do setembro do 1985. que

"d,soue soIlre Ocheoue e da outras DrOvidências.
22113 1991 ELIAS MURAD Prolba a vanda de tinta, em embalagem tipo "spray", para menores de

dezolt~':~IOs. defill8 e pune o crime de pichaçao e a contravenção pe~ de, \(1l:'11f•.iet l di rJtlSSoa tinta.
2351 1991 HUGOBIEHL Acrescenta paragraro UI1IOO ao srtigo 21 da Lei n' 8.078, da 11 de selembro

de 1990. nue OisÍÍM sobre a 00 consum,dor
2414 1991 DELCIND TAVARES DispóO sobfe indicação de composição qulmica no rótulo ou embalagem de
--1---- I nrodutos alimentrcios industrializados.
2534 1992 NILTON BAIANO Da nova rc<lação ao artigo 2' da Lei n' 8.004 , de 14 de março de 1990 , que

-dispõe sobre transferência ele finanr.iamento no âmbik> do Sistema
Finanr..eim da Ha~~.il.-o . e dá otJl:ras nrm·irlAnclas·

25115 1992 ALOlllO MERCADANTE DisDõe SObre Q&fiOuadramento sindicul ti dá outras orovidências
2634 1992 OSVALDO BENDER Introduz alterações na Lei noe.496. de 7 de dez.embro de 19n, que institui a

I
Anolação do Rosponsabihdade Técnica - ART , na pleslaçllo de se"'lÇOs de
cJ"It'SAnh3ria • QrntJit.,lura e Anronomio.

2841 11992 WAlTER NORY TRAMITAÇÃO ENCERRADA· ARQUIVADO NOS TERMOS DO ART. 105
DO RI - 02102199 Dispõe sobre arn.cadaçâo de recursos pare CU8leiO do
Sistema Financeiro da . o e da oulraS orovidências

2800 11992 JURANDYR PAIXAO Al.:res,oonta dlsposlllvo ê'i L.et nt:i 8.177 I de ,. de março de 1991, que
, I I ~estabelece regraa para a deSindexação da econornia e dá outras

InrOi'ldênaas-
2743 1'9Y2 COSTA FERREIRA Acrescenta parágrafos ao artlQO 41 da Lei ng 8.078 I de 11 de setembro de

~_I
~Y90 ,que· dispõe sobre a proteção do consumidor 8 dá outras providências

277611992 GILVAM BORGES Inlroduz d'::~lIO na Lei n' 8.078 , de 11 de setembro de 1990 , que dispOe
I- -- ~Q.r!t-ª.Qrol 000 tonslmidor e dá outras nrovidências

2799 1'992 VICTOR FACCIONI Altera a Lei nO 8.1 n I de 7 de maio de 1991 • limitando. nos reajustas das
prestações. o~timento da renda familiar dos mutuânos do Sistema

, , fInanceiro da H .
2878 . ,%? PAUlO PAIM DisciOlina 00; contralos do Sistema Financeiro da Habi~
29581 H62 ROBERTO JEFFERSON InsUlui OVal<>-Educac;êo para efeito do disposln no artigo 212 , parágrafo~· ,I

i-
Ni '992

da Constiluic.áo Federal i
JOSÉ GENOINO Dispõe srore a prooogação do prazo de pagamenlo Ilas preslações dos

oontràlo~ firmados no ambllo do Sj~6m~ Finallceiro da HíAlikl~() • SFH 'I
qualquer qlle seja a modahdade. nos casos qUB especifica, e dá outras

12977
i 1992 JOSE GENõfNO

I ';roVid~ncias I
Dlspõc sobro a obriga1oriedade de rever as prestações e saldo devedor dos

i COr.tralOS firmados no ambno do Sistema Flnancoiro da HabitaçAo - SfH I na
rnodahc!ado PESlCP . quando do advento da aj.:Q~nt)dona do mutuário e
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N° ANO AUTOR EMENTA
dá outras providências

3029 1992 VLADIMIR PALMEIRA Allera o artigo 6" da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 , que· dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras_ll.-rovidências·

3128 1992 JOSE LUIZ MAIA Obriga a construção de área para a prática de esporte coletivo nos conjuntos
habitacionai'" financiados pelo Governo Federal

3182 1992 ADAOPRETTO Institui o Fundo Especial de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais e
Agricultores Assentados Cooperativados ou Associados - FEPACA, e dá
outras providências

3219 1992 JANDIRA FEGHALl Di:;põe 50bre a apo:;entadoria em tempo inferior para bailarinos , artista:;
circenses , artistas e cantores líricos , músicos • instrumentistas • coristas e
atores, reaulamentando o artigo 202, inciso 11 •da Constituição Federal

3223 1992 ONAIREVES MOURA Dispõe sobre a autorização para as entidades desportivas promoverem
concursos e sorteios de brincles.

3267 1992 CARLOS ALBERTO Dispõe sobre o registro das entidades sindicais e estabelece procedimentos
CAMPISTA Ipara a solucão autônoma de conflito de representacão sindical

3274 1992 ORLANDO PACHECO Revigora o parágrafo 2° do artigo 55 da Lei nO 8.D78 . de 11 de setembro de
1990 - Códíao de Protecão e Defesa do Consumidor

3280 1992 LUIZ MOREIRA Autoriza a interrupção da gravidez até a 248 semana nos caso previstos na
Ipresente lei

3312 1992 JOSE UNHARES Estabelece fonnas de prestação de serviços em hospitais e estabelecimentos
de servicos de saüde em Qeral

3320 1992 ODELMOLEAO Estabelece a obrigatoriedade de repactuação dos contratos de financiamento
habitacional nas condições Que menciona e dá outras providências

3340 1992 INOcENCIO OLIVEIRA Oispõe sobre condições para as prestações dos contratos de financiamento
vinculados ao Plano de Ação Imediata para Habitação (AUTOR: Inocêncio de
Oliveira e AntOnio Bárbara)

3407 1992 FREIRE JUNIOR Acrescenta artigo à Lei nO 8.Q78 , de 11 de setembro de 1990 - Código de
Proteção e Defesa do Consumidor

3415 1992 FREIRE JUNIOR Acrescenta parágrafo único ao artigo 68 da Lei nO 8.078 , de 11 de setembro
de 1990 - Códiao de Protecão e Defesa do Consumidor

3513 1993 GILVAM BORGES Revigora o parágrafo 3D do artigo 51 da Lei nO 8.078, d9 11 de setembro de
1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor

3560 1993 JOSE CARLOS SABOIA Estabelece novas regras para o financiamento habitacional à população de
bai)(a renda.

3562 1993 PAULO RAMOS Dispõe sobre a alienação a qualquer lflulo de imóvel hipotecado a instituição
flnanciadora do Sistema Financeiro da Habitação e a transferência de
financiamento

3606 1993 DERCIOKNOP Altera e revoga dispositivos do Decreto-Lei nO 70 , de 21 de novembro de
1966 , que· autoriza o funcionamento de associações de poupança e
empréstimo. institui a cédula hipotecária" , dá nova redação aos artigos 1° e
5° da Lei nO 5.741 • de 1° de dezembro de 1971 , que " dispõe sobre a
proteção do financiamento de bens imóveis vinculados ao Sistema Financeiro
da Habitação· e revoga o artigo 19 da Lei na 8.004 •de 14 de março de 1990
• que "dispõe sobre a transferência de financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro da habitação e dá outras providências'

3634 1993 VALDIR COLATIO Dispõe l':ohm a conceRc;ão de criK\ilo rtIr.;)1 subsidiado aos mini, PGQuenoç 9

médios produtores rurais
3706 1993 ANTONIO DE JESUS Reaulamenta o inciso VII do artigo 5° da Constituição Federal. I
4024 1993 MARIO CHERMONT Dispõe sobre a transferência e a liquidação antecipada de financiamentos

concedidos no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação
4025 1993 CHICO VIGILANTE Dispõe sobre a caracterização do cheque pré-datado como documento de I

ordem de.crédito.
4029 1993 FABIO FELDMANN Dispõe sobre a conversão nacional do Franco Poincaré. para indenização de

vítima oe aclOente aeronaubco. de perda ou dano de bagagem, e dá outras
providências.

4063 1993 JACKSON PEREIRA Dispõe sobre a comercialização. por remessas postais. de bens de origem
estrangeira. adquiridos sob o regime aduaneiro esoecial da Zona Franca de
Manaus

40&4 19~~ OSORIO ADRIANO Dispõe sobre a emissão de cheques e seURrazo de validade
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1-"" ANO AUTOR I EMENTA

DIsp6E SOBRE AO~O DA INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ :

l4653'
4727
.7341

4087 I100:,) I JAQUES WAGNER IOiGpÕo aobro o tmbolho temporório nao omproooo urbaf1lJ8, .oIlara dieposiUvoa
: da lei nO ':'.019, l.l.u 3 o..: Jdntllro de 1974 ~ diI oLJlra~ orOotid~.clas

, 4111 119931 EDISON ANORINO IMera o inciso 111 ,do artigo 106 da Lei nO 8.213. da 24 de julho de 1991 ,que
I I "dlspOO sobre os Planos de Benallcios da Previdência Social e dá outras

i DfOVldênoas •

n24 1995 PAULO PAIM
1140 1995 NESTOR DUARTE

i I

t:If6 !1995 I JOSE GENOINO

I 15';'-1 19~"IEUI:...uN A~LJ"Ú..o--- iMOfei- al.~~- n-' -t:.Ji'J, de 11 de-&eu,-nlbro oe -199J: -QUI1-·C:hspóêoooreã"
Iorolecao do con!!Umidor, e dá outras pro...i9~!1Cias·. _ _ .

192 11995 ADAO PREnO I Estabelece mecanismos par.J os finandarn"inlos agrlcol-3s p. ~ outras
I I NovloOOClas.

, 209 !1995 IVALDIR COLAno O;spje sobre bolsas de estudo, em cumprimento ao dISposto nos artgos 212.
paráo~fo ~o. >! ') 11 rmr:'tor;l(n '0. (1"1 r.r,nl'fitlll";;\n Frll11'trnl ~ 11~ nu~c;,

j DroVJOôncias.
I 213 1995 JOAO FASSARELLA AcrescEmla parágrafos 5° e 6° ao artigo 57 da loi nO 8.213. de 24 de iulho de

, 1!I01. 'lUe -dis!'lÕO SOb~8 O!\ Pl:~nos de Bp.nf:f1c;o~ da Pre\idõl1C.iil $coClal e dáhz :outras nf'ovid4)nci38". ._---,-
223 1995 FERNANDO FERRO I Estabelece critérios para as iberaçõas, pala Secretaria do Tesouro Nacional,
~ I,j,; ,,:o,es c""ú'JC~"S ,,,' ~unoc. C'-'''''""IU"",' ou Fn"n,omo"," dQ i

Non..FNO. do Nordaste-FNE e do Cenlt<>-Oost..rco.
294 199~ ARNAlDO FARJAOE sA Acrescenta paragrafo ao arttgo"L" da Lei n" o.:Q', de 14 de abnl de 1976.1

1994 PAULO PAIM DI - sobrBalo.m,]ºa_~.l!tr~I~~e~~o~asS:8manais. ._
1!;j!l4 ·Jf;I,.L5"iRCõLATIO- DI sobre nda fi] esdarecimenl:o e defesa do consumidOr.
1994 F 10 FELDMANN Mera o artigo 39 da Lei nO 8.078, de 11 da setembro da1990, que "(j;spOO

__ sobro a pl~~I~~ldOl e dá out.@S.~~lidênciaL- _
1-4ii1,i.;4 Dispõe sobra bolsas da estudo, insti'", o Vale ' Educação o dá outras

~+-=-=~=c=_==c--_+'!"rOVjdênc"""'~=",...=:_:;:_==o:::::=,,::_::::_:;_:;::_r;::Z"3:::_;:,,::::::::-
I 4t41 1994 " BID FELDMANN o..iOn"in:l 3 ulililaçáo de Embalagem Espe""dl de Prola;;;o á Cnança .

I I IEEPC em medicamentos e produtos qulmioos de uso domés6co que

-=-C7'~"""====""'"'c.__......;:a"'p''''e"san'7:'lem="po'''l"enc''',"',,1de risco à ..lide i
.t8.i6 1!)IM r:RAr-J'..:'t;,_o SILVA E;ittltJj,;loc.~J m,r~ld~,:J j ...(in )1.10.:.. tl re.;Jttingir o CCih..urr,o do bebtddl:l olt:OÓh.::..e!.ln- 11995f_5PP.'AuiO_PAIM IDispõe sobre a POiitiCá NaCional de Salários, o &alilriO mlnimo 9 dá outras

l..---L-L =c-__ ---.-Q.rovidêncas. __

t:1
' :: 1 15 f'AULu FJAIM . O.u;-óeSe,;~J~~i.~,~~ e dá outrdsorolt,dêrlCia&. ----

11 '99~ÕLDO CEORAZ I Altera dlspoSllrll'OS da Lei n" 8.443, ,do 16 de julhO ele 1992, que dl50p095 sobra

f- - - - r - - . _a-':!i_~!9~\!'i~:..1~T~l'o\J~1 d~Ç<?!!L.~.:s. º'3,~U,"n"lêo",,-.-----=---0-------1t-!t .1~~5 : .:..u.-...HA BUENO Pemlile as Santas Ca::.as OH Misericórdia a real· ..."'d.... de -Blnno·.

I 11 1_199~ ~~ONf~ClO ~~RA__ ~~~,~~\~ Prog_~::_d8Apoio aos Mini e Pequenos Produtores Rurais de Arroz

l as 1'~95 Cl,NHALlMA Dá nova redação ao art.go 70 da Lei nO 5..108. de 21 de, setembro do 1966.l
reduzindo para dezesseiS anos a Icade mlnlma para hab~itaçãopara condUZir
"'(!"l.:llJ(l311lornvl:t! '

A1lera a roda dos a igos 47 e 120 da Consolid das Leis do Trabal~J
A1lera o artigo 46 do Let nO 8.078, de lIde setombro de 1990. dispondo

-j
.sobrtl d ol.:lgóJIJr«;,Jl3 Oc cvnlrato ~nto nas rlrestdÇóvs fJu St:k/lÇ(i ç..or

l
'

, \tlI8ront'.

; It .lI,,""""""'I. ..·en:.JoJJ .. L.; <;lltu'::OS u perls,,(.IjMSldS o .ueoollndflto~IUr3pfO.JrdmaS
L-...l..-- __ ! de allmen Odo tnIbalhador.

- i nI 4~
Documento: 33126· 1

r 4252 11993 IJOSÉ THOMAZ NONO !Dispõe sobre o e,ereleio da prolissao de7\lbiiro de Fulobol, cria os
I ! I Conselhu~ Fecleral o Reqionais de Arbitl'3gem de Futebol ~ dá outrasrr:t993 IPAUOERNEY AVELlNO-t:f'Í;~~d~~~artici~~_dO_:T~nleS auditi~S nÚo:~~ae

4478 1994 PAUOERNEY AVELlNO iEstabelece oondlÇOas para cumpnmanto da pena pnva~va de liberdade em
. .ll=hn",<",.ri'~'c: • [l~~~!i: _ ___~--j

'4502 ,Q94 ALDO REBELO IProlbe a adoção. pelos 6rg.los publicas, de inov.Ç<lo lacnol6g.ca poupadora

L--- f-:-,=-h==~===,---4-",de,::mã"""o-de-<>",,,,~b~ra=. ;:-:,,--:;:-:=::-;..-:~-:;-::o;=c;;-:;:-;;;;-:;:-===-=1
I 4542 1994 RENATO JOHNSSON 'AlIe,. O parágrafo I'. do artigo 1°, da Lei nO 5.768, da 20 da daz<lmbro ae

1971, qUtl b"a:a 1.1 ... dIWiOu~ 9',- •• ",._. - - --1
como das nonnas de o â n lar
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
295 1995 ARNALDO FARIA DE SA Assegura preferência aos maiores de sessenta anos na ~itação de

processos judiciais contra a Previdência Social.
304 1995 VALDEMAR COSTA Dispõe sobre os regulamentos sanitários básicos sobre alimentos.

NETO
318 1995 WELLlNGTON Dispõe sobre o resgate, em moeda corrente, do empréstimo compulSÓrio

FAGUNDES instituído pelo Decrelo-Iei nO 2.288, de 23 de julho de 1986, nas condições
Ique estabelece.

341 1995 EDINHO ARAUJO Allera o artigo 28 da Lei n" 8.906, de 4 de julho de 1994, que 'dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ortlem oos AOvOQatlos do Brasil- OAB".

342 1995 EDlNHO ARAUJO Autoriza a promoção de bingos por entidades assistenciais de caráter
filantrópico.

359 1995 FEU ROSA Determina que os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta
divulguem, por intermédio do programa radiofônico "Voz do Brasil·, todas as
Iiberacões de recursos para os Estados e Municípios.

378 1995 JULIO CESAR Estabelece critérios para distribuição entre os Estados dos percentuais
regionais dos Fundos Constitucionais da Financiamento do Norte, Nordeste e

i Centro-Oesle.
388 1995 RICARDO IZAR Dispõe sobre a execucão penal.
403 1995 PAULO PAIM Dispõe sobre a pré-fixacão de precos e salários e dá outras providências

i
450 199~ OSVALDO BIOLCHI Altera a Lei n" 4.504,08 30 de novembro de 1964, a fim de t1eflnir as

I hipóteses de utilização dos Titulos da Divida Agrária. conforme prevê o artigo
104 da Constituicão Federal.

463 1995 VIC PIRES FRANCO Obriga a instalação de IJerador de energia elétrica. com sistema automático
de acionamento, em todas as salas de cirurgia dos hospitais ou clinicas do
servico de saúde do País.

466 1995 ViC PIRES FRANCO Determina a prestação dos serviços concedidos de transporte rodoviário de
I passageiros e dá outras. providltncias.

476 1995 RICARDO BARROS Dispõe sobre a expedição de Carteira Nacional de Habilitação Especial aos
menores com dezesseis anos de idade.

484 1995 MALULYNETIO Dispõe sobre a realização de sorteios de modalidade denominada bingo
I permanente oraantza<lOS por Inslltuiçôes <leClaraOas ae utill(lacle pÚblica.

493 1995 PAULO RITZEL Dispõe sobre a concessao de Carteira Nacional de Habilitação a brasileiro
maior de dezesseis e menor de dezoito anos e dá outras providências.

495 1995 PAUDERNEY AVElINO Dispõe sobre a comerCialização, pOr remessas pOstais. de bens de origem
estrangeira. adquiridos Sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca de
Manaus

511 1995 JOSE FORTUNATI DisPõe sobre a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores
512 1995 JOSE FORTUNATI Dispõe sobre a segurança patrimonial das empresas e o controle sobre os

trabalhadores
526 1995 FEU ROSA Assegura ao idoso com oitenta anos de idade, .emeslado de carência, o

,benefício que especifica. . .•.
503 1995 PRISCO VIANA Dispoe sobre o resgate em ainlleiro ao empréStimo compulsDrio instituido

pelo Decreto-Iei n" 2.288, de 23 de julho de 1986,'instituipoupança vinculada
à aQuisicão de produtos, bens e servicos e determina outras_p_rovidências.

566 1995 JOSEJANENE .Dispõe sobre a inexeculoriectade do endoso e dó aval concedido em Ululas

~
de crédito transacionados nas operações de fomento mercantil.

1995 JULIO REDECKER Dispõe· sobre o certificado de garantia de qUilometragem rodada de pneus
novos para carros de passeio e dá outras' providências.

578 1995 IlDEMAR KUSSLE:R Veda a publicação de anúncios c1ossificados som informação sobro o preço
do produto ou servico comercializado.

584 1995 FERNANDO FERRO Altera a redação dos artigos i" e 2Q da Lei nO 9.048, de 18 de maio de 1995,
que "toma obrigatória a existência de instrumentos de mediçãti de peso rios

1005105 revendedores de gás liquereilo de petróleolpara uso;doméstico".
602 1995 BETOLELlS Suprime o parágrafo 2° do artigo 109 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965

- C6digo Eleitoral.
612 1995 JORGE ANDERS Altera dispositivo da Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe

sobre a proteÇão do consumidor, e dá outras providências·.
629 1995 ENIOBACCI Modifica o artigo 484 do Decreto-Lei nO 3689, de 3 de outubro de 1941 -

CódiQode Processo Penal.
47

Documento: 33726 - 1
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~~:
.';;< .. ',,' CAMAt<A DOS DI:I'U IAUOS
" ... ':J;:Q.
"'':''~,---

I,
~lj\Ijo AUTOR

~~~---"=c-=~-=-=;;;:c:-:==:"=~=:;:::-------I
830 1~~ rM-l~0:7'T;cF",' "'XF"",'R"'Ac-__-+,,'n",.",t~",,,-,;-"""m"'·CCn",n",v"o.'=nn1",II1",ir-"=rtA"':;""""'=7<r=."'';C'I;~,-:n''-'i"""",'''''S;'hAAo~,,r;;-.-:-;;-.c-:;: -:==:-:::-1
633 1'995" VEDA CRUSIUS Da nova redação ao captJl do a~ig< 90 da Lei n' 8.723, de 28 de oulJbJO de

: ~993. que ~dispôe sobI'e a reduç30 de erruss30 de pOkJent035 por \0100105
a'J~omotores e dá outras orovidénttas~.

648 1005 I WILSON DAACA Cri" mecanl~os do proteção ao:. ~"lár,O:5 d03 Iroball"IfJdoras o dá outrosl
, DrQvidêneias. '

691 1995 ' JAIR MENEGUELLI
1995 ALBERTO GOLDMAN

Dispõe sobre.a palihca nacional de salários e dá outras provld~nClas.

Ins1rtul 3~ Diretl'lzes Nacionais dO Transporte Coleti\i(l Uruano e dá oultas
oro..,dênCI3S.
Altera o artIgo 106 da Lei nO 8.078, de 11 de setemt.HO de 1990 ~ Código de
Prot~o e Oefesa do Consumidor.

103 I 1995 I CELSO RUSSOMANNO
I '

t---ro4T \995 RICAROO IZAR
I

~'1995 ALOOARANTES

Assegura aos QUe C1AT1pram penas pnvativas dd liberdéldt:l a direito do exercer
atividade laborativa.
Supnme O panlgralo 2' do artigo 109 do Ct<ligo Eleitoral. assegurando a

~=C-+==-b.==;-:-==c:-_~-+_~d",ist.~~i~o_<!as sobras a05 partidos que nà!J_aJLrqitam o gU9'Ciento eleitoral.
717 10Q5 INACIO ARRUOA. Di~põo cobro o Polltica Nacional da S.,13nO&, o 0016rio mi'iuno o dá outr::lc

I orol{idênctas
199~ IVO MAINARDI AIIera a Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990, que "dispõe sobre

I " Iran~fefênçia de financiamenlo no âmbito do Sls~ema Financeiro da
Habltaeao e da outras Drov'ldenclas~

156

'-165 -r., 1995 [JliLlO REDECKER Acrescenta oarilgrafo ao artigo 11 do Docrelo-Lei n' 31, de 18 de novembro
I de 1966. Que "dispoe sobre o Imposto 00 ImportaçãO. reorganiZa os serviços I
I , iBduanEtro.S e~_~1:JÍf'8S pro'lidências·. __~
;-i87iT!J9~'MILTON TEMER Acrescenta dispositivo à Lei n' 6.321. 00 14 de abril de 1976, que "dispõe
~ I sobre a dedu~. do lucro Inbutável para fins de imposto sobra a renda das

I 'pessoas juridicas. do dobro das despesas realizadas em programas de
I ahlOOnt~o do trabalhaoo....

784 I 1995 ILDÊMAR KUSSlER IDispõe sobr~ a distribuição dos fundos constitucionais prevlslOS no artigo
, i59, inciso I a1inea -C- da Constrtuicáo Feo.~eral.

111 '1995 CARLOS NELSON I Esla!lelece "condições especiais' para a concessao de crAdilO de custeio.
! in\lestimenlo rural, e dá outras orovidéncaas.

'ngr;995 ~;:;U"C'iI'S"O"B"R;;;lN;:;H=O---+iE;cle:'v=a"a':',":p::e':'na5='':'prey=,':::sta::''''s::para=":o:":cn=·m:'e~de:"-::re::cep:::::;ta=ça=-<:o:-.-=mod:::i:<;fi=ca::n::'d=o-;o:-a=rtig~'=o:-l
100 do Occreto-Joi n" 2.648. do 7 dtl dezt:.:l1lblo de 1940 - Código Poo.tI.

1-803 : 19951 WELSON GASPARINI I A1lera aLe, n' 9.032. do 28 de abnl de 1995. que "di'põe sobro valor do

I
~ I Sdl~no minimo, altera dispositivos das leis nO B 212 e nO 8.213, ambas do 24

l--.=,-+==T;;=;--;;==".---_-+~d"e~ llu~lh!.!0~~dec-1~1, e dá outras providôndns.
810 1995 RITA CAMATA Proibe servir bebidas alcoóhcas às pessoas que menciona e detemllna sva

comerckllizacão com um alerta ;\5 m:Jlheres-9@vida!.. I

812 '995 JOAO FASSARELLA Altera a red",ão do art~o 74. da Le, n' 4.375. de 17 de agoslo d. '964 - Le,
~ do $e!'Vico Militar.

~- , Hm"'5+S00I""L7V'"IO""A""B"'R"E"U;-----r.::D"'isp"""õe=oob""""'c"a""'re-g-u"'lam-e-n"'ta"'ç.l=O-dcco-.x-.:-rc:-I"","Co-d:;:a"'s:-pro-"'r.ssoe'-"'-"'·"'s'-::cIo'-;AnC-:a'-h."t"'a-:d;-:.~
Slstomas o suoa oorrolotos. crio o Conselho rodarei 000 Conoolho;) Rogionoj
de Informãtica e da ouLras orovioênr:ias.

h
822 ! 1995 JANDIRA FEGHALI Dispõe sobre a proibição de revista Inllma de funcionarias nos locais dt!J

i
trabalno

,850 193~1RO....IAlDO PERIM A1lara a Lei nQ :).811, oe 11 oe Outubro ce l~/L, que dlSpoe sobfe o r99lme
, __ __ _ r- d~ trabalho dus empregados nas ali\lida<k:f.j~;cQ",'ue"'",,"-""",or"",,,',,,Iica~'=.,...-===.,...-:.1
~\0951 ARNALDO FARIA DE SA Alte.. a Le, o' 9.048, 00 18 d~ mOlo de '995. que "toma otlngalória a

'
I i. i elt.istência ce instrumenlos de meoiçJo ele peso nos postos de re~enda de

c<'Js hauefeilq de petr6teo para Uf>O doméstico-
rae3~"",1:;;99"5;ct!1 "E;-LI"AS=M=U"RA=D;-----P.'Dc;~=no"'vo'a~~redação ao Inciso 111, de artigu 33, da lei n° 8.078, de 11 de
I ( setembrO de 1990, Que -dispõe sob,"f3 a rroteçào do consumidor e dá owasL I [lrovrdÃnrjs!'õ-

I 867 1995 PAULO LIMA DISpõe sobre o regime de profissllmals e de empresas nas entidades
r~=-+==t;-=====----+o:fi~sc":a"'li,,zad"'oras do exerciCIO de profissões e co'i outras orovid~ncias.
r.6;;;1"'3--t-;1"99"'5~';LU,,Cc:::-lA.:NO Z~IC",A~~__tD~I~ sübre o bloqueio de serviços lolefbnlcos. DOr sohdlacão do assinante.

.... , 005 JAIMe MAnTINC Dote-rmi,a quo 05 produlO:J impurtchJv~. l.U1Ul..<2Jv~ d Yo:rll\.lã no IlIt:H.:..ado

I V11emo, sejam obrigatoriamente acompanhados de manual do instruções em

rinQua DOrtUQue""~sa,,,c'__'.""0'.- -- ..ii""".....Cõiiii.........=- -:::-'
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PROJETO DE LEI

ND IANO AUTOR EMENTA
889 !1995 ODELMOLEAO Altera a redação do artigo 30 da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964,

! . dispensando da incorporação para prestação do serviço militar os
trabalhadores e servidores públicos com mais de um ano de continua e
reoular atividade profissional.

905 19Q5 MAX ROSENMANN Dispõe sobro o prOCGllllO de abato do animais destinados ao consumo e d::'
outras providências.

930 1995 PAULO ROCHA Acrescenta parágrafos ao artigo 17 da Lei n° 7.827, de 17 de setembro de
1989, que regulamenta o artigo 159, inciso I, alínea ·c", da Constituição
Federal.

942 1995 RICARDO IZAR Altera o artigo 42 da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, Que "dispõe sobre
as entidades de previdências privada, e dá outras providências·.

985 1995 PAULO LIMA Estabelece o piso salarial profissional para professores do ensino
fundamental e médio do Pais, previsto no inciso V do artigo 206 da
Constituição Federal.

992 1995 CASSIO CUNHA LIMA Altera dispositivos da Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985, Que "dispõe
sobre o cheQue e dá outras providências·.

1009 1995 MATHEUS SCHIMIDT Dá nova redação ao caput do artigo 9° da Lei nO 6.723, de 28 de outubro de
1993, que "dispôe sobre a redução de emissão de poluentes por velculos
automotores e dá outras providências".

1025 1995 ALDO ARANTES Acrescenta artigo à Lei nO 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispondo sobre a
administração de arquivos públicos federais, relaciooados à repressao

Ipolilica.
1029 1995 EDUARDO JORGE Estabelece a obrigatoriedade de instalação da -air-bag" emautom6veis.
1044 1995 ANTONIO CARLOS Concede isenção de imposto de renda para os prêmios em dinheiro,

PANNUNZIO auferidos em concursos de produção intelectual, promovidos em todo
território nacional e dá outras providências.

1070 1995 ILDEMAR KUSSLER Dispõe sobre crimes oriundos da divulgação de ma1erial pornográfico através
de computadores.

1071 1995 ILDEMAR KUSSLER Proíbe a venda de bebidas alcoólicas no interior ou na porta de locais onde
se realizam espetáculos ou outros eventos para grandes grupos de jovens.

1073 199!i PAUlO LIMA Inclui parágrafo 30 ao artigo 25 da Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, para
específicar a forma de contribuição para a seguridade social das empresas

Iprestadoras de servicos na área rural.
1115 1995 CARLOS NELSON Altera a redação do.artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, Que

,dispõe sobre a jornada de trabalho.
1137 1995 CORAUCI SOBRINHO Acrescenta parágrafo ao artigo 31 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de

1990 - Código de Defesa do Consumidor
11.1 1995 CARLOS CARDINAL Altera dispositivos da Lei nO 8.078, de 11 df.l setembro de 1990. que "dispõe

sObre a proteção do consumidor e dá outras providências".
11SO 1995 FERNANDO FERRO Altera os parágrafos 2° e 3° do artigo 23 da Lei nO 8.159, de 8 de janeiro de

1991, que "dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e
dá outras Drovidências·.

1f52 1995 ANTONIO JORGE Altera a redação do artigo 1° da lei nO 9.0,48, de 18 de maio de 1995, que
"toma obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nos
postos de revenda de oés liauBfeito de cetróleo·.

1166 1995 FEU ROSA Institui o ·Progroma do Apoio à Formação da Hortas Comunitárias· e dá
outras providências.

1174 1995 JULIO REDECKER Altera os prazos de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados
-IPI.

1192 1995 LEONEL PAVAN Determina a allenaçao de cigarros apreendidos B a destinaçao de seu
•produto para a recuperação de d6pendentes qufmicos.

1201 1995 AUGUSTO NARDES Altera os artigos 236 e 237 da Lei nO 5.869. de 11 de janeiro de 1973 - Código
, de Processo Civil.

U04 1995 LUCIANO CASTRO Dispõe sobre a periodicidade dos censos demográficos e econômicos e dá

-12õBI- outras providências.
1995 VALDIR COLAnO Dispõe sobre a inserção, em todos os programas das emissoras de

radinrlifusão de sons e imagens, de um quadro sobrepo!õto. onde um
especialista fará simultaneamente a tradução das falas para a linguagem das
mãos.

11111I~111~1111~11111111111I~1 49
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1443-T 1996 , FEU ROSA I Delermin•• alienaçao de cigarros apreendidos e a destinação de seu
I urodu....· ao vOt <:11111.. ...;Q'numcLde SOII~.

148& 1996 JOUllIO PISANESCHI IDispõe sohre a i!llfUlr.,An do Impnstn sobra Produtos Ind,LtSlriallzadM {IPI) para
I--- .. __ _ _. _. ~~l!IP!l!!l.~~IOSde s~u~a dof; vercu~~E3~~qRi!"Ofõ _ _ _

f 1...70 19':10 AlJGU;:.. I O NA!'\vE~ oi'SllÕtt sobru aorast:aéio de 1Il1~6es-Dtia adn 1l.1it>lr~~"ol",ica"'--_7C---i
I 1471 1996 1AUGUSTO NAROES !Oispõe sob",. cnaçao da duplicata ",,,,I, sua VincUlação à nota do produlor
__ ..... ~ ~__ ,_.. l'\Iraledáout~lI..!r:!'=!.!id611!=-ia$ ._

~~ 19!Jt) \ N[lSON MARCHEZAN I DISDÔ6 sobra o Plano Plunanual oara a Tntícultura Nacional.
'544 1996 COfI"lF UC1Q MOURA I Conceda isenção fiscal para a industrialização dti bens nas áreas de ~vre .

~
'~rr.Mçll,) cn:.:da~ nt>l:'l' Lc s n~:.'> 8.210. éO 19 de ;~'1;1 \ r.e 1991, fi.; 56. d6 25

f- -J ~vembro(le19Y1e8.387.de30ded6zembroa81Q91. I
I 1548 I 19'96 SOCORRO GOMES iAcreSC<lnta paragr.fos .os artigo. 1° e 5' d. Lei nO 8.629, de 25 de leve",,,o I

L-__ -- '.- -- ;"0 I~J, qu., "d"L~ ~"'~{lfiiíj!llj!ljll!g~lír~~" I
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relativos à reforma agrária. previstos no Capitulo 111, Tftulo VII, da
ConstituiçlJo Federal".

1562 1996 LUIZ MOREIRA Altera a Lei nO 8.977, de 6 de Janeiro de 1995, que "dispõe sobre o Serviço de
TV a Cabo e dá outras providêncías·.

1560 1006 MARCELO TEIXEIRA Dispõo sobre o prozo do uWizoçõo do livros didótioos nos eceolas da ansino
fundamental e médio. nas redes pública e privada, e dá outras providências.

1573 1996 NEWTON CARDOSO Dispõe sobre o prazo de utilização de livros didáticos oos estabelecimentos

1--,- de ensino fundamental e médio das redes pública e privada em todo o Pais.
t505 13% CELSO RUSSOMANNO Altera a redaçao do parágrafo 4° do artigo 2° da Lei n° 8.863, de 28 de março

de 1994, que "allera a Lei nO 7.102, de 20 de iunho de 1983".
1802 1996 ARYKARA Proibe a venda de bebidas alco6ticas nos estabelecimentos comerciais

situados em terrenos contiguos às faixas de domínio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodaaem.

1604 1996 DOMINGOS DUTRA Acrescenta parágrafos ao artigo 2° da Lei nO 8,629. da 25 de fevereiro de
1993, Que regulamenta dispositivos constitucionais relativos à refonna
agrária.

1622 1996 SALVADOR ZIMBALDI Altera a lei nO 8.009. de 29 de março de 1990, que "dispõe sobre a
impenhorabilidade do bem de famllia".

1640 1996 ANDRE PUCCINELLI Dá nova redação ao parágrafo 10 do artigo 52 da Lei nO 8.078, da 11 de
:setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras

I providências".
1641 1996 ARNALDO FARIA DE SA Dispõe sobre programas de incentivo à demissão voluntária. do ponto de

vista tribu1ário.
16'12 1Wti ARLINDO CHINAGLIA Autoriza o livre acesso de Senadores da Repüblica e Deputados Federais às

repartições públicas, para fins relacionados à atividadepartamenfar, e dá
outras providências.

1851 1996 WAGNER ROSSI Dispõe sobre a autorização prévia do assinante para a cobranÇa de serviÇOS
I prestados pOr telefone.

1654 1996 HERCULANO Proíbe a fabricação, importação e comercialização de jogos eletrônicos e
ANGHINETII I orooramas de computador de conteúdo obsceno ou violento.

1666 1996 DARCISIO PERONDI Altera a redação do artigo 30 da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei
do Serviço Militar, cOncedendo disperlsa de incorporação' aos alunos
matriculados em cursos de segundo grau do ensino regular ou

I profissionalizante.
1680 1996 AUGUSTO NARDES Altera o COdtgo Penal e a Lei de Execuçao Penal, no tocante ao regime de

cumprimento da peM privativa de liberdade.
1699 1996 JORGE ANDERS Estabelece prazo mínimo para o uso de livros didáticos nas escolas de

ensino fundamental e médio, das redes pública e privada. em todo o país e
dá outras providências.

1702 1996 JORGE ANDERS Dispõe .sobre a adoção do "air-bag" como equipamento obrigatório dos
automóveis a serem fabricados no País.

1707 1996 JOAO PIZZOLATTI Tipifica a conduta de "pichar" ou pintar coisa alheia sem o consentimento do
: proprietáriO.

1708 1996 JOAO PIZZOLATII Df! nova redação ao: "caput" do a~o 89 da lei nO 9.099. de 26 de setembro
de 1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais Clveis e Criminais e dá
outras DrollidêncillS"'

1713 1996 CASSIO CUNHA LIMA Dispõe sobre o acesso, a responsabilidade e os crimes cometidos nas redes
integradas de computadores e df! outras providências.

1720 1996 HERMES PARCIANELLO Altera a redação dO parágrafo 10 do artigo 1° da Lei nO 5.768, de 20 de
dezembro de 1911. que "altera a leglslaçao sobre ClistntluiÇão gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a titulo da propaganda.
estabelece normas de proteção à poupança popular, e dá outras

I orovidências".
1723 1996 FERNANDO FERRO Institui o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para famílias de

trabalhadores da aoroindústria suCro-alcooleira.
1762 1996 JULIO REDECKER Altera o artigo 62 da Lei nO 5.010. de 30 de maio de 1966. que "organiza a

Justica Federal de orimeira instância". dipondo sobre férias fo'renses.
1817 1996 CIRO NOGUEIRA Dispõe wbre a autorização do assinante do serviço 1elefônico para o acesso

aos serviços prestados pOr meio do prefixo 900. ,
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1820 1996 MAX ROSENMANN Dispõe !mIUA a ldenbfica~o crimlf\;]1 dos indiciados pela pr.'tti~ de crimes

hediondos.
182211996 ARYKARA Destma as receItas financeiras dos prôm10s prO&a1tos da ~oleria Federal aos

munlCiolQS onde se deu a .•O.
182.. 1996 lUl"'r. CQORA Ac.r~nt.a. p4lClgld,kJ YI1\C.O doU dlt-g<..' 117 du C6d1go dt:! Pl~ Civil, qU'IJ

se refere aos nrazos oara a rea~zari.) dos atos nrocessualS.
18Z8 I:+-:;DOJORGE Proibindo o uso do MTBE (mebl, .eroil, bubl e éter) como adilrvo ~ gasolina

~27~il96 I CIO'ARRUDA
dislnbuída e comercializada no Brasil.
Rcgulam~nta 05 serviços de distnbuição de gãs combustível canalizado na. IJ forma dada ao paril!Taro 2' do artigo 25 da Con.tllu~ Fe<leral pela
Emenda Constitucional nO 5 de 1995.

~B34'i'9G6 ÜURA CARNEIRO MOdifica a redaç..ão do artigO 290 ria lp.i nO 6.015. dR 31 de d82f1mbro dA

I
1973, que ·ci.põe sobre 06 Regl.tro. Publico. e ~ outras providências",

f-~'-
alterada pela. lei nQ 6.941, de 14 de setembro de 1981,

'1842 1996 JOS~ UNHARES Toma obngatÓria a mstalaçao de -air·bag- em automóveis, camionetas e
YC'Cu:05 mIstos soldos do lobnca.

184f -1~96 PAULO PAIM Dispõe sobre a PoIllica Nacional de Recoperaçao do Salário Mlnimo e dá,
outras nro'lidAncias,

1863 1996 PEDRO CORR~A Reduz alíquota-do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - inckIente
sobre velculos adnuiridos nor renresentantes comerciais autónomos,

1900 1996 NARCIO RODRIGUES DIspõe sobre a obrigação, por parte das empresas prestadoras de serviços
de lelecomuntcay"'Ô8S. de efetuar c bloqueio de acesso a serviços. sempre
que o 3!!:<;;nanle o solicitar.

I
1902 11996 FERNANDO FERRO Regulamenta o artigo 8g

, inciso Hl. da ConstitutçOO Federal, que institui a,
(lOura ·Iuns· da subsntulc.Ão nrocesc;ual

r1905 1996 NELSON MEURER Dispõe sobre os contratos de parceria agrfcola. pecuana, agroindustnal e
cldr.Jtivo

1813 1996 WEUNTON FAGUNDES AC'.~':~ paragrafo ao arligo 42 da Lei n' 8.977, de 06 de janeiro de 1995,
Ioue -di e sobre o ServIÇO de TV à Cabo 8 dj outf"3S provldênclas-.

1818 1996 MARIA VALADÀO Acrescenta parágrafos ao artigo 31 da loi ng 8.018, de 11 de setembro do
11':J':JV.

1\140 1996 CIRO NOGUEIRA IAltera o paragralo I' do erogo 52 ~a Lei n' 6,076, de '1 de ..,lambro de
I 1990, oue -dl;nõA sobre anro~ de consumidor e dâ oulras orovlOénCiaS-.

195& ' 1996 MAR,A SUPLlCY , Autonza a mterrupçêo da orav&de..! n~ casos que manciona.
1874 1996 CHIC60A PRINCESA IOlspõe sobre a prestação de serviços dt:l trallsportd rodovdlrio coletivo de

Ipassagetros sobre o regime de concessão 00 permissão. e d~ outras
I ~'ro\1dencias.

11180 1096 LEONEl PAVAN DiGpÕ<l :lObto monual de instru'ioõos do uso o certiftcoclo de garantia de
i nroduto:s Iml'lortadoSi.

Z009 19'.l6 ABELARDO LUPION DisDõe sobre Onrazo rl2ra~amento de orodulos ai: rtcolaS importados,
2028 1!)'J6 lIMÃ-NETIO Dispõe sobro 3 obngatoriedade de autorizaçao por escrilo dO assinante para

e--. ' a C<Jbranca dos seMoos ""'Slados por 'elefane alravés do prefixo 900. --,--j
2030 , 1996 ilNAC10 ARRUDA Dispõe sobro as condições 00 segurança e salUbridade das trabalhadores da 1

, I limoeZ-3 encarregados da coleta de reslduos sólIdos,
2039 I 9'Jô[ RICAROO IZAR R&shirv'e ~ vonda do bntas 9 colas inflam;!tlJeis a menores d& 18 anos. i
Z041 1StYti I JAIME MARTINS A1lera o artigo 2b da Lei nO 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. Que -dispõe

sobre a regulamentação dos dispositiVOS relativos à retonna agrária, previstos
~_i ~o Canilulo 111, Titulo VII da ConsüluicJlo Federal".

2042 1996 CARLOS MELLES After3 o 3rtigO 2° da Lei nD 8.629, de 25 de fevereiro de 199~, que -di3p6e

I sobre a regulamentação dos dispositivos conslitucionais ~vos i:l reforma
I <4Orána, previslos no Capitulo 11I. ritulo VII da Constit~;;'~Federal.

2050 1996 RICARDO BARROS Mera a lEli nO 8.007, de 13 de fevereiro de 1995, que -tlispôe sobre o regime
~ l;~.)Jlcu~21v e pe~~~ao Oa prestaçao 0& saNlçoS, puto\ICOS preVls,\o no
artioo 175 da Con~titur (l Federal, e dá outras provldências-,

2051 1996 RICARDO BARROS Dispõe sobre a assistência médica. hospItalar e educaclOOal gratuila aos ex-
COmb.alen,~e:~,a seus dependentes. prevISta no inciso IV do arltgo 53 cio Ato
das Disoos' s ConstitucionaiS Trans.it6naEi.

[2053 '996 ARNALDO FARIA DE SÁ iClspOO sobre a' gratuidade de ingresso de aposontados a espeláculos
I r.ublicos.

~
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N° ANO AUTOR EMENTA
2077 1996 MARCELO TEIXEIRA DisDÕe sobre a contralacáo de oarapléÇJico, na situação ém que especifica.
2079 1996 MARCELO DEDA Dispõe sobre a pubkcidade dos atos, programas, obras. serviços e campanha

dos órQâos e entidades públicas da administração direta e indireta.
2087 1996 L1MANETIO Dispõe sobre a proibição, em serviços telefônicos, de ligações eróticas com

di5CaQem a c;obrar.
2108 1996 PEDRO NOVAIS Dispõe sobre a compensação do empréstimo compulsório instituldo pelo

Decreto-Iei nO 2.288, de 23 de julho de 1986, com o valor do Imposto de
Renda devido.

2112 1996 ABELARDO LUPION Altera dispositivos da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à rafonna
agrária, previstos no Capítulo 111, Título VII, da Constituição Federar.

2122 1996 FERNANDO GABEIRA Proíbe a utilizacão de cloroftuorcarbonos • CFCs e de outras Subslâncias
Controladas e discriminadas no Protocolo de Montreal, e dá outras

i providências.
2123 1996 PAULOFEIJO Dispõe sobre o abono do dia em que o empregado comprovar a vacinação de

filho ou dependente menor de cinco anos.
2130 1996 AUGUSTO NARDES Acrescenta inciso ao artigo 21 da Lei nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que

"transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em
autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a
ordem econOmica e dá outras prOVidências.

2136 1996 JAIR BOlSONARO Dispõe sobre a data de pagamento dos servidores públicos federais civis e
militares.

2144 1996 FEU ROSA Acrescenta parágrafos ao artigo 39 da Lei nO 9.096. ele 19 de setembro de
1995, que dispondo sobre contribuições de empresas para a campanha

I presidencial.
2149 1996 RICARDO BARROS Dispõe sobre juros e multa de mora incidentes sobre tributos federais,

conlríbuicões sociais e prevklenciárias.
2172 1996 MAGNO BACELAR Dispõe sobre redução temporária de multas fiscais, nos termos que

eslabelece.
2184 1996 AIRTON DIPP Acrescenta inciso ao artigo 7° da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

que -dlspae soore o regime de concess30 e p8rmissao oa prestaçao oe
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências·.

2185 1996 AIRTON DIPP Altera dispositivos da Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos

I previsto no art. 175 da Constituicão Federal, e dá outras providências".
2191 1996 JOVAIR ARANTES Dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas nos meios de

comunicar':'o social
2194 1996 JOAOCOSER DisPÕe sobre a duracão da iornada dos trabalhadores em informática.
2195 1996 PADRE ROQUE Estipula novos valores para a indenização decorrentes de dano à bagagem

nos servicos de transporte aéreo e rodoviário de passageiros.
2201 1996 JOAO PIZZOLATII Dispõe sobre a gratuidade do uso, pelo respectivos clientes, de

estacionamentos pertencentes a estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços.

2225 1996 ELIAS ABRAHAO Dispõe sobre párao(;hoques traseiros de veiculas de carga e de transporte
coletivo de oassaaeiros.

2228 1996 JAIR BOLSONARO Dispõe sobre novas dimensões e posicionamento do pára-choque traseiro em
caminhões e velculos rebocadores ele cama. e dá outras providênCias.

2229 1996 JOAOCOSER Inclui os bancos estaduais entre os agentes financeiros do Fundo de Defesa
da Economia Cafeeira.

2250 1996 FERNANDO FERRO Dispõe sobre a exigência de responsável técnico nos estabelecimentos de
comercialização e depósitos de produtos agrotóxicos, seus componentes e
afins.

2257 1996 MAGNO BACELAR Dispõe sobre o Auxflio-Alimentacão e dá outras providências.
2264 1996 PAULO ROCHA Institui a Residência em EnfermaQen e dá outras providências.
2282 1996 L1MANETIO Altera a redação do artigo 88, inciso I. da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de

1995, que "altera a ll3!:lislacão tributária federal e dá outras providências".
2284 1996 INOCI:NCIO OLIVEIRA Altera o artigo 2° da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "dispõe

sobre a regulamentação dos disPOSitivos' constitucionais relativos à reforma
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PIIULO UMA

Hedul os enc.argos moratónos incidentes sobre os recolhimentos de lributos

e.f..0.ntnh:.J~sJede'!l!!: e~~':ladqs I!POS_OS'p'razos de vencimenIO,c'_--,-_-,-
Estabalbt;e os acrésamos legaIS mddentes SCtlre os recolhunerrtos de
trilJulos e contribuições federais efetuados aPÓs o seu venclmenlo.
IÃlterd7-:rt;lo 13 00 Oecrelo-lei nO 236. de 78 c'e fevtJrelro de 1967, que

l
-comPlementa e modifica a lei n° 4.117. de 27 de agosto de 1962. que institui

,~~=== C! Cód~o Brasilairo da T8Jecomunlcações~.

JÕ~F PIM[NTEl. Rf3duz (:9 '. lC:' ~Ju~ r.~f;I·_,rie,..~ inc:'dcnlo::. no ;>.lQamonto de tributos e

! conlnbui Õ8S federaIs fora dos,?-,p,"ra~Zó!'o",s-,d""e,.,v""e"ne"l"-m""."nt,,,o,-.=--,---,-~_--,-=~

•Allera.~.L~~~'?i·~"·IIUiUjiiiÕlrF

r.,·JC..... I\"m.J; 11126·1

AR~ºº FARIA DE S

I 2513 1996

i--1-12522 1~~1õ

1.1~211 1996

I
r---w--"'AN=O~--~A""U=T~O=-R---'---------~E"'M=E"'NT=-A;-----------1

,. - r.lria re~,'":lo~ 11("1 Ca..J:Illulv ~II. Titu!el Vll. da ConSt.lLl.!l,;. ..'lD Fedt-4L__-..!
2286 1900 iPAULO PAIM Permite li renúnc,ide-áõõsenladolia- - --'-õa1rXilemoo'de servico. I
2300 19961 JAIR IlOLSONARO Suprime O inciso VI do artigo 28 e ~ttera o inciso 11 do artigo 30 da lei n~!

23061-19%~MAX ROSENMANN

'8.!lU6, lJe 4 Ld J-'" ~a 19<).1, que "d..1IÕ<> sobro o E.ldlulv u. Advocac.. e OI
: Ordom doe Advog~dos do BmaI QA9",

I Altera cs artigos -,o, 37. 40 e 60 da lei n' 9.099, de 26 da setembro de 1995.,

i I
I Que -cllspõe sot.~ os ",uizêfÔOS EspeciaIS CivolS e Crl,nirõCZls d cid OUlfasI
I nro\lldências,-.

~322~9(\~~R1ANTE~_ .__ ~~_é!..-R..U8I0!t~~a_~~J8rmagemI! (Já outras ~oviOênClas. -f

2321 19." RUI>~r{ IO PESSOA Dispõa sobr. o tr"".porta publico da passagairos por mOlocieietas Oe akJguet~
- Moto - Tôh.i.

2334 199fl PAULO PAIM . Revoga ,) a:1''lO 62 da ':or.soIidetção das leis do Trabalho· CLT, aprovada
i"elo Deere_el n' ~.4~2, de l' de maio de 1943. ~

2336 1996 FERNANDO FERRO Dispõe soi>fa a obrigatoriedade da realizaç.ao de ava~&Ção periódica de
. I s..._de e i:l".1li.,;e :Jl.:'donal para Iraba'hacol'BS 8).po~,~:lS ..' produlosf:t "'_M ___."'

2342 19961 ALOYSIO NUNES Estabelece' acróscimos moralórios iocidenleS nos tribulos e conb'ibuiçõesl
_JJ:.'...R~-lilA SQI; •..lis. Ja,'.::> ""''''OSél r '''S::õOU'II6f)(.imtullo.

2343 11996 PAUDERNEY A\lELINO IDispõe sobre a Implantação de consórcios ecológicos para a deleoa
_., -_ r-- ---.. -::---+iI.!Jlb'C:flt.<l~~_A~ri<t·-- --- ----.- .__ ._____._._~ -- -- .---

'''''''" ~% Al;GU~1O NARDb 1A""'9Ur~;.': """""". que ""',dem em c.ondomlnoo o direito de lerem anrma,.de estima o e dá outras nrnvidências.
:2347 1900 AUGUSTO NARDE'S Toma lrT'penhQr~vei'ios bens d3s mJCmempres.'15 8 peqUOI'lRS proprtedades

I ' ruraIs.

~~_ll996 J.!<NDlRA.fEGfJ!\L I Dispõe 50bre a contratação de assistentes sociais. •
2361 i 1990 ROMfl ANf7.!O I OI'.:Xle ..;obrt' a roc' :l3n:"a<;ào ela situi!ç.;.o fir.cal do contribumto do :mposto de

2368 I 1996 EDUARDO JORGE
' Ren"" Pessoa FISica-IRPF. I
Suprime o ortigo e2 da lei n' 8.245, de 18 de oulubro de 1991, que "dlSllôOi

ISObr') " 1<1'';'" .ó,-. (h ,móve,> urbano' • os ;J<OCBc,mo.1!us ° o >SI
pertinentes-. e o 1I1ciso Vlt do artigo 3" da Lei nQ 8.009, de 29 de março de

~ AGNELO qUE IROl
l..0?0~uo -di3PÕO 30bre a imponhorabilidlldo do bem do teml.ia-,

2391 Allela i:J lei nO " _357, de 2 (jt! 5E:lemt:ro:::la 198:',~.J6 ~di!. ..ue ..obre o cheque
e da outras nrovidéncias·,

2394 I 1996 AUGUSTO NARDES A1lern o Oecrelo-Iel nO 3 ü89. do 3de oul.ubro de 1941 • Cócigo de Processo

: Penal, amplaanC~~~It."gItrmaçaD ilata I1lemclr açao penal plIVaCÕ:l YJOSl(1lana e
da outras disoo$i es_

2405 1996 FRANCISCO HORTA Reduz os enc.:~r9OS moratórios Incidentes no pagamenlo de tribulos e
~onlnbuÇÓ85 18l1E11r31S fora do-'!'prazos de vel1C1mento.

. 24211 1996 CUNHA BUENO Restabelece a dedutibiMade, para efeito da apuração da base de calcuto do

1 ImpuslL' de roM,l .f1S. r"'1ssoas fisit"...as. da<; dCl.l';Óo)·; e'etuadtlis ,~!1 E('tj(1adAS

de nua ~ata Oa""'" l' da Lei ri' 3.830, de 25 de """embro de 1960.

~-~~~~~~~:~~2~~:J1NNO
Dis@sobraainsp9ÇàoefiscalizaçãodQ produ1,:.s: l~)(fei~ importa~s:_.__
r".hspõ8 :»obre a ·.'OJlgatc:HlJCúde de os eslaüelecir'"l.:nlOs de sa:jja m.mlarem, amostras ~oSllnOü8'das mães e da. eriancas, cara fins de idenWiCllCão.

I 24951 1996 . ANTONIO CARLOS Raduz os encargos mOl'3tó.'ios incidentos sobro os recolhimentos de tnbulos
rJArw"I.·:ZI:' c cvntni.. ... i,~ .....-,~ f.,,j&rd' ,ftllUC!dut» d ..•· t» lJ~ r..u_"":I '"'" ytlIllUlIlittlllu.

I 2500 11996- SERAFIM VENZON Rev<>ga o parágrafo 2" do artigo 172 da Lei n' 5.889. de 11 de janeiro de I
1973, (jus ·Instnul o Códigc, do Processo Civil·, de forma ~ assegurar ao
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2532 1996 -SERAFIM VENZON Alterao'inciso III dO artlgo-i67 da Lei nO 5_869, de 11 de janeiro de 1973, que
"institui o Código de Processo Civil". prevendo a extinção do processo
somente auando o autor abandonar a causa pOr mais de 90 dias.

2539 1996 ARNALDO FARIA DE SA Dispõe sobre o índice a ser aplicado nos reajustas dos bgngficios da
Previdência Social e dá outrasorovidências.

2541 1996 LUCIANO llCA Estabelece critérios para acréscimos moratórios incidentes nos tributos pagos
após seu vencimento.

2549 1996 AUGUSTO NARDE5 Introduz alteraçOes no Decreto-lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Códioo Penal, nos artiaos aue menciona.

2550 1996 GONZAGA PATRIOTA Disoõe sobre a reducão de multas tributárias.
2563 1996 SANDRA STARLlNG Acrescenta paráQrafos ao art. 21 da Lei na 7.565, de 19 de dezembro de 1986

- C6dÍQo Brasileiro de Aeronáutica, revoaando o seu atual paráQrafo único.
2570 1996 SERAFIM VENZON Determina em 50 (cinqüenta) quilogramas o peso máximo que um

emoreoado do sexo masculino Dode remover individualmente.
2578 1996 OSVALDO BIOLCHI Institui o cheaue diferido.
2604 1996 JOVAIR ARANTES Institui incentivos fiscais para a aquisição de equipamentos médico-

hospila1ares , inclusive ambulâncias. e de materiais de construção destinados
a instituições públicas ou enlidades privadas de assistência i!t saúde, sem fins
lucraUvos.

2624 1996 ZULAI~ COBRA Altera a rooaÇao do art. 511 e seu parágrafo único da Lei nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Códioo de Processo Civil.

2634 1996 WELlNTON FAGUNDES Pro/be o uso de aparEllilos eletrônico!! portáteis a bordo de aeronave.
2644 1996 JOVAIR ARANTES Dispõe sobre a elaboraçao, o arquivamento e o uso de documentos

eletrônicos.
2645 1996 MARQUINHO CHEDID Destina às Santas Casas de Misericórdia os valores dos prêmios prescritos

das loterias 9 concun:os da prognósticos: administrados pela Caixa
EconOmica Federal.

2646 1996 JAIR SIQUEIRA Altera o art. 31 da lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe
sobre a Drotecão do consumidor e dá outras Drovidências".

2652 1996 NAN SOUZA Allera a Lei n" 9.294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as restrições
ao uso e i!tpropaganda de produtos fumlgeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos,. terapias e defensivos agricolas. nos tennos do § 4° do art.
220 da Conslituicão Federal".

2671 1996 TUGA ANGERAMI Altera dispositivos da Lei na 8.009, de 29 de março de 1990, Que "dispõe
,sobre a imoenhorabilidade do bem de familia".

2674 1996 CUNHA BUENO Reduz os encargos moratórios aplicados aos débitos fiscais junto à Fazenda
NaciOrl<l1

2690 1997 FERNANDO FERRO Allera a Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989, para aCl'85Centar parágrafos ao
art. 13.

2691 1997 FERNANDO FERRO Veda a produção, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
propaganda cçrnen:;ial, a utilização, a· importação e a ellpOrtação de
aarot6xicos,e dá outras Drovidências.

2699 1997 AUGUSTO NARDES ·Inslítui a Cédula de Pro(iul0 Aarooecuário(CPAl e dá outras providências.
2700 1997 AUGUSTO NARDES 'Acrescenta dispositivo â Lei n° 7.347. de 24 de julho de. 1985, que "Disciplina

a ação civil pública da responsabilidade por danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artlstico, estético,
'hist6rico. turlsticoe oaiSaoístico(vetado) e dê outras orovidências".

2701 1997 FERNANDO FERRO DiSDãesobre o Servico de Televisão Comunitária.
2702 1997 ARLINDO CH1NAGLlA Estabelece impedimento à nomeação ou designação para cargos em

comissão e funcôes deconfianca no êmbito do Poder Leaislativo.
2719 1997 WELSON GASPARINI Mera a redaçao do art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe

cobro o iomodado trabalho.
2738 1997 FEU ROSA Dispõe sobre a eXigibilidade de aplicação em crédito rural e industrial e dá

outras Drovidêncías.
2739 1997 SERAFIM VENlON Regulamenta a comercialização do Trigo em Terrlt6rio Nacional e altera

disposilivosda Lei n" 8-096190, de 21 de novembro de 1990, restringindo a
imoortacão dO Oroduto.

2764 1997 SALVADOR 11MBALDI
O,"" '" ""'dodo<"""-.r55

Documento: 33728 • 1
2062 (JANf05)



58 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Fevereiro de 2007

~
1'?'~. :.,.

f. 0:" ~.~:-
. : ,
,'" ". o·"

•. -:".~•.>:;: •.
,"'- ~.

<.;AMARA lJO:> lJlot'U lADOS

PRO.JETO DE LEI

N" IANO AUTOR EMENTA
I respoosabllidade civil.

2789 ! 1997 ! GONZAGA PATRIOTA Estabelece regras p.... O transporte p<iblico de passageiros por motocicleias

ID9f991j MARCELO TEIXEIRA
de aJoouel- moi_xis.
Proibe a utlização do fumo no interior de aeronaves, em võos dOméSticos,
em todo o territ6rio brasileiro.

""'~2781 ! 19!17 •OOELMO LEAO Isenta 00 Impc'Sto oobre pnxlutos indlJstnailzadoS I!PI), OS

I
;automOvais adQuiliclos por representantes comerciais autOnomos e dtl outras
: nrovidõncias

2808 I 1997 I JAIR BOLSONARO Altera o art. B~· dlll Lei nO 8.0ü9, de 1:3 de julho de 1990, que "di:!>pÕO sobre o
Eslatuto da Cnança e do Aoolescente. e da outras provj~~ncias·.

~~ , 1997 tt.9~EXI.MENTEl IFiKa data para reajuste dos benendos da Previdência SoCial.
2814119'-)/ ENIO BACCI Pm~ .(l venda de bebidas alcoólic3s e Qualquer outro produto derivado do

I alcool a menores ce dezoito anos e da outras prOVIdências.
2837 1997 i ARNAlDO FARIA DE SA I Acrescenta paragrafo ünico ao art. 877 da ConsolIdação das Leis do

~1':1'H ! FHJ ROSA

Trabalho.
Alfpr;:l a rArt.:lç.An tio Art XlI. ino'SoO 11. dn rlAt".n::tln-Il'II nO 1 4~~. tiA 7 tiA ahrll fiA

1976. que "D.spôe sobre a bagagom de passageiro procedenle do exterior.

I : I disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabel&ce nonnas sobre
mercadorias ostrangeiras apreendidas, e d~ outras Dt'OVldéncias·.

28-48 1fYJ7 SEVERINO CAVALCANTI Inclui, sob 6 modalidado moto-táxl, O~ moto.::::lC.loo entre oa veiculo:!/! de aluguol
destmados ao transporia individual cIO pas~çlros.

2656 1997 IVAN VAlENTE Caraetonza, no ambito da Lei n(ll 4.898. de 9 de dezembro de 1965, como
abuso de autoridade, a exp~o, sem autonzaçào jUdicial, em veiculos de
comunlcacao SOCIal. l1alIueles submetlClos a cuslódla DoIIC~1.

2858 1997 JOSE PIMENTEL Dispõe sobre a destinação de percentual dos Fundos Conslitueionars de
f-inar,clameoto das RElgiões Horta, Ncroeste 6 Centso--Oeste, para flOanQaf

! as atividades produtivas de igicultores de rosa familiar e dã oultas
, IofoVldéncaas.

2881 1997 ALDO REBELO Profbe a eXIgência de declaraçao de idade em culTiculo pro~ssional e
I determina outras providências.

2888 1997 FEl/ ROSA nic:.piw:l .q('lhr4 ~ obrigirtorisdade de m: beneficios superarem ()Ç çu~lot!: nos
Inveslimento~IcoS.

2874 ' 1997 ADHEMAR DE BARROS I Dispõe SoorD a 'lenda de cigarros e denvados do tabaco, proíbe sua venda a

-26117
i FILHO . menores de dezoito anos e dá ou1ras'p_rovidênclas.

1!l!l7 JOAo-rliéElllO Regulamenta • utilizaçAo de motodcleta6 no trarl$pOrtB p<ibüco de
I ID35SaaBlfOS em áRIaS urtJanas moto- ttJlU.

2889 1997 JOAO PAULO Proibe a cobrança de estacionamento nos parques plivabvos em
estabelecimentos comerciais e do orostacãO de servicos.

289JJ_1WI HEMI TRINTA Di'ipõe sobre o omprego do idioma oficial brasileiro nas S11uaçOes que define
e dá outras orovidências

128971'1997 rABELARDO lUPIQN Institui o Certificaoo de Garantia de tntrega de Produto AgropecuMo •

1292Õfu'~ JOVAIR ARANTES
CEOAGRO e dá outras rvovidências.
Altura a redacão do art. 91 da lei nD 9.279, de 14 de maio de 1996.

I 2923, 19~7TANTóNloJORGE Proibe o uso de cigarros e demais derivados do tabaco nas aeruNW68
comerciais em vôos doméstlCO$.

\ 2Q2~ ~-gg7 J,A.IR OOl.SQNARa At.t~re. -aio; nD "'.591, de 160 dei dezembro de 1964, que -oiepõe~ o
condomlnlo em edificações e as inCorporações imobiliértas-, no capitulo
rereren~e à Assembtéia Geral.

I 2929 1997 WIGBERTO TARTUCE Permile ~s mulheres esluDradas DOr parentes a interru[)("_\o da wavídez.
12- 1997 JOAO PIZlOLArrl OISpOe SObre o DIa NacIOnal de I-'revençao do AlCOOt e das Urogas. e da, , outras orovidências.
_1 11997 ROBSON ROMERO Dispõe sobfe v PfalO de concessão de oortidões, na forma do inciso XXXIII

i do art. 5" da Cooslilulção Fo<Ierel.
2954 11997 ENIOBACCI Ragulamenla o pagamento pelas empresas das mensa~dãdes-iscolaM-8 de I, seus funcionárias. I

29n 1997 RENATO JOHNSSON Dá nova ro<Iaçllo ao parágrafll Unlco do art. 39 da Lei n' 6.078. de 11 de
AAIAmt'lY1l1fl 19QO, Que dioip&!r sobre a protoç.:llc do Conwmidor Q da outra~ i
orollldências

2979 ' 1997 OSVAlDO BIOLCHI Dispõe sobre a não apresenta o, or mlCroem resas, da declara ílo de
1

1.~ljmIlIF
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~
rendimentos.

1997 JOSE ROCHA Dá nova redação ao art. 6° do IJ.ecreto-lei nO 2.295, de 21 de novembro de
1986, que isenta do imposto sobre a exportação as vendas de café para o
exterior. e dá outras orovidências.

2985 1007 ARTI-IUR VIRGILlO Altera a redação dos arts. 58 e 59 d3 Consolidação das Leis do Trabalho,
NETO aprovada pelo Decreto-Iei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, e detennina

outras providências.
2986 1997 JOAO FAUSTINO Altera a lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990, que dispãa sobre a

I ufult:lA1u uu Cum;umillur e dá uulrdS providências.
2994 1997 JAIR BOlSONARO Prolbe. pelo prazo de cinco anos, a exportação de madeira não beneficiada

oriunda de floresta nativa.
2995 1997 JAIR BOlSONARO Acrescenta incisos ao art. 59 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de

1940 - CódiQo Penal brasileiro.
2996 1997 MARCELO TEIXEIRA Altera o art. 71 da Lei nO 4.737, de 15 de iulho de 1965· Código Eleitoral.
3005 1997 JOSE CARLOS VIEIRA Dispõe sobre os Juizados Especiais Civeis e Climinais e dá outras

Iprovidências.
3017 1997 SILAS BRASILEIRO Altera o inciso 11 do artigo i" da Lei n" 9.093, de 12 de setembro de 1995, que

disPÕe sobre feriados.
3024 1997 NEIVA MOREIRA Veda aos estabelecimentos de ensino a cobrança de caução de alunos. pais

I
de alunos ou responsávei:s GOmo condição ":;ine qU(l non° para matrícUla e dá

~ iôJ7
outras providências.

1997 ROBSON ROMERO Modifica a Lei n" 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumigaros, bebidas alcoólicas,
moolcamentos, terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federal, proibindo a propaganda de bebidas alcoólicas e

~ produtos derivados do tabaco em eventos esportivos.
3041 1997 AUGUSTO NARDES Altera o art. 327 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código

Penal.
3042 1997 MARÇAL FILHO Modilica dispositivos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. que dispõe

sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumigaros, bebidas
alcoólicaç. madicamQntos:, tornpias e defensivos agrlcólas, nos termos do §
40 do art. 220 da Constituição Federal, e dá oulrasprOvidências.

3047 1997 DARCISIO PERONDI Dispõe sobra isenção de multa administrativa para as entidades de utilidade
Ipública que quitarem seus débitos para com o FGTS,

3069 1997 ...ARÇAL riU lO AcrEl~enta §§ au <111. 31 d<1 Lei n° 8.078, de 11 de' setembro de 1990 -
Código de Proteção do Consumidor.

3061 1997 VALDIR COLATTO Altera a Lei nO 8.078 .de 11 de setembro de 1990,qua dispõe sobre a
protecão do consumidor e dá outras providências.

3063 1997 JOSE PlNOTTI Altera o inciso XIII do art. 9" da lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, Que
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 ~e Pequeno Porte -
SIMPLES, edá outras providências.

3067 1997 AIRTONDIPP Altera a alinea "h" do art. 4° da Lei nO 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que
regula o direito de representaçlío e o processo de responsabilidade
adminii:trativa. civil e ponal, nos casos de abuso de autoridade, & oorocconto
a alínea "i" ao mesmo artiQo.

3070 1997 JOAOPAULO Altera o art. 53 da Lei n0 1 9.096 de 19 setembro de 1995, que dispõe sobre
partidos políticos e regulamenta os arts. 17e 14, § 3°, inciso V da
Con:stituicão Federal.

3073 1997 HUGO B1EHL Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras

i providências.
3101 1997 lNACIO ARRUDA Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de

exploração, perfuração, produção e refino de petróleo, industrialização do
xisto, indústria petroquímica, estocagem e transporte de petróleo e seus

__ o derivados DOr meio de dutos.
3124 1997 BARBOSA NETO Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Psicopedagogo, cria o

Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psi ia e determina

1111~lllllllllnlllllll~1 57
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J2W 1/)97 $r-RAflM Vr::NZON C'i!"-roo sobrt~ a ~11)d'1l';.ãn do lmposlo do Raflda c'e P~ssnil~ Frsicas 8
I i Jur1dicas de doaooes a entidades ilanbóDicas.

1Dis.põe sobre a deduçao do rnposto de renda deVido de doações a enlidad:J132018+i9iJ'1 DERCIO KNOP
1'..::!!.!.'!Qr!.,(~':f~'·' '.:l:~.' '1f'1':.'~.!l1..::.Ji':;;',,-ª·~"'~l·_j(liI· iS.

I 324. I i9.J1 !Dl:J~CIO KNOP Altera a redação do art. 59 do Decreto-Lci nO 5.452. de 1° de maio de 1943-1
, Consolidoç<lo das LeiS do T",balho, para poonitir a ~aXlbilização da jornada

,:.., lr....b~l ' O.

i~2.~ 11~.~lsE-RAF'M ve-NZON __ ~;~=;:re~a~tec.ipação do comemoração de feriado _e~ outraj

J":~.:i . 1': '. I' ...1ES ,)kHC••NEl_;J 1.;;$1JO{t ..vbrd isençàu oJO lmwsto &lore l'rodulOS ,ndu::"lllo.l,.td(lvS IIPIl1l3U1
~ i anulSiroes de automóveis feitas por repre~tantescomerciais
, 3255 I 19'rJf 1k'Ut:Sl:M M!:.UINA Harmoniza a ~slação Que d~sP6e sobre asAieas de livre Comét'c~ (AlC!l
I I ""s'am." "''''''P"'''' u ""açao aa 110-'•• arc..s Od ""lll>"'" • Oá "UIr•• 1

Iorovidências.
3251iT1jl97~~O prREIRA___ Di~ sob!Ofrimes.J!O~aaospor_ma" d!!.",,1~s.de inf!1!'"ar,ooo __

I ~...:~ 1 1fr.J/ Au.\l::.lO UlJElktJl Limita ét V8lCWlçoO de pomografia e Violência atrdvés da mt;tnsagef1SI
eletrônicas e da Internet.

3268 ,1997 VAI :'ItR COlATTO r.'.)lll~·odf-' iSoAr-çAn d" ~mpost" ~ob~ PrOl1llto-o.. Indust:i'lri:,,~-4cs r.ar<'! .)!:o

~ ....clcules adlDuiridos nnr ren're5Clnl8ntC3 çemerçl(l13. , I
~2~O _t99-!_~Q.?J 80~B~ l),"""&" ~b(~ acomem~.feri~os a dá~~s providências.
, :) 1::-2. ,!o" ;..:.. '.1_'. I~ ~ CAV,~ _Ci,.~ ri ç·anom,·_~'~~:. Ú'd.,] F:!~ ~: J,·ll.~O e ,. ,:ta '/l'" ,'."..I'í::;:....2!.l·lldÓ.~

I ;'.ld911!hf' reu ROSA Dir.p6e sobre a responsabilidade Civil e criminal das pessoas naturaiS e
l-,-:.~. _ : -~ ___-o__---.J.undicas.~<l"oamahmento~.-- ---- - 0- -- _... --0--------

3201 1 1997 \ NILTON BAIANO Prolbe • utihzação. em todo o lemlá,," noclOMl. da m8'JI-t<ircio-btlld-<llflr
I \'1 !j E\ '.:ornu d(jlt ".'0 'Jl!!na'.o,-c!.ti!!:n.!:.!,~""~",!J.on!!,o""c!""-"_--,,,,_-,-,-_--o-'-'- __-;-:-:-;,.,..j

.-J.iÔ:Z f19~7 íNlLTàN BAIANO limita a realização e exibição de sorteios. vendas. promoções ou Pr8slação
1__ • _ ~.~~9~18Iefo_ne.!!.os_P!!l9.!:d~~derá~io~t~le'olj~_,,_,,_-,____-
3~H. 1D~,.:. J~:\·_.FAU~I.NO ."".l..lda .'jddyào ..; ... ~ ')0 ..ioan.4Jw L~ln~v.O,ó.l.h:J I", 1.18 :At1",mbrOdtl, ( I 1990. para impoôir o fornecimento do informações pelos sistemas de

___• __ • o __ 0~r0orJloelE- cr~~r. ~S5:.3~~_~_e_~cifJca __ _

I
J~ i7 ; 1'..i~: 1..1·:"/\0 FALI~;:Nü rlltEar;) , .<:Jd"'~ '"',... aI ~ 10 da lEH nU &.078, de 11 de 501~mLlr\J de 1990. para

I aranlJr o rec:~ito aos direitos do consumidor.
r 32... : 1\1'I/TJULIO RfOfr::~ER I,:.", o § ;'" dI .110 59 da C"n""tid3çãO das LOts do Trabalho - CLT,

eslabelecenou a Ct,Nf,1k;11sacão anU<lI dct jornada de trabalhO.

1~11~~mllllllllllll~al:i:1 58
Documenlo: )3728· 1

20' _ '. 'Ar. 'Lj~,.



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 61

...... ;':"

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA

I
enriQuecimento iIlcito no exercício de mandato. cargo. emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências!, e a Lei n° 8730, de 10 de novembro de 1993, que "estabelece

1

a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos
<.lmpregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. e dá

'3332-~'997
outras providências.

PAULO PAIM Dispõe sobre a Política Nacional de Recuperação do Salário Mínimo e dá
outras providências.

3342 1997 PIMENTEL GOMES Modifica o art. 2° da Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996. estendendo a
proibição de fumlgeros em veiculos de transporte coletivo de qualquer
espécie. estabelece oenalidade aos infratores e dá outras providências.

3346 1997 AE:CIO NEVES Dispõe sobre a comemoracão de feriados.
3349 1997 GONZAGA PATRIOTA Dispõe sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da

imaQ9mdas pessoas Que menciona, e dá outras providências.
3350 1997 JOSE UNHARES Dispõe sobre a instituição do Programa Nacional de Apoio à Saúde -

PRONASA. com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor
saúde.

3351 1997 FERNANDO LOPES Disciplina a cobrança de valores pelo estacionamento de veiculos em
dependências de unidades ou complexos comefciais ou de Pffistaçào de
servicos, Q dá outra& providências.

3358 1997 PAULOFEIJO Estabelece normas para o uso de estacionamentos públicos e dá outras
Drovidências.

3363 1997 REMI TRINTA Dispõe sobre a veiculação gratuita de programas de saúde popular nas
emissord5 de rádio e televisao.

3366 1997 HUMBERTO COSTA Regulamenta o emprego de motocicletas no transporte público de
,passaaeiros em áreas urbanas -servico de moto-táxi.

3367 1997 AUGUSTO NARDES Acrescenta os §§ 1° e 2" ao art. 57 da Lei nO 8.245, de 18 de outubro de
1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos
a elas pertinentes.

-~ 1997 LUIZ DURA0 Cria incentivo fiscal oara entidades filantrópicas.
3369 1997 REMI TRINTA Acresr.anta parágrafo ao'art. 30 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973,

IQue disPÕe sobre os Reaistros Públicos e dá outras Drovidências.
3372 1997 MARINHA RAUPP Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência flsica e a05 idosos

no sistema de transporte público coletivo intermunicipal.
3374 1997 EDISON ANDRINO Dispõe sobre a antecipação da comemoração de feriados.
3380 1997 DALILA FIGUEIREDO Altera o § 2° do arl 3° da Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996, que dispõe

sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumlgeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivo,s agricolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituição Federal. ' ,

3382 1997 DALILA FIGUEIREDO Altera a Lei nO 7.357 'de 2 de setembro de 1985: que diSPõe sobre o cheaue.
3389 1997 DERCIOKNOP Disoõe sobre incentivo fiscal a entidades fllantróoicas.
3397 1997 CHICO DA PRINCESA Isenta do Imposto sobre Prndutns Industrializados - IPI as aqui!:içõ8-c: da

automóveis feitas Dor reoresentantes comerciaiS.
3405 1997 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre o provimento dos serviços de notas e de registros públicos. nos

termos do alt 236, q3° da Constituição Federal.
3425 1997 PAULO BORNHAUSEN Estobclcco inccntivofi3C01 o entidades filllnltóoiees.
3426 1997 HUGO BIEHL Concede incentivo fiscal a entidades filantrópicas.
3427 1997 HUGOBIEHL Disoõe sobre a comemoração de feriados e dá óutras tJrovidências.
3430 1997 REMI TRINTA Dispõe sobre anteCipação da comemoração de feriados e dá outras

providências.
3431 1997 AUGUSTO CARVALHO Altera dispositivo da Lei n" 7.998. de 11 de janeiro de 1990, que regula o

Programa dO Seguro-Desemprego, o Abono Salarial. institui o Fundo de
Amoaro do Trabalhador - FAT e dá outras orovidências.

3435 1997 JOSE PINOTTI Fixa valor minimo para os beneficios mantidos pelo Regime Geral deL" 199'

Previdência Social.
VALDIR COLATTO Acrescenta dispositivo a Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor, na Seção referen1e ao banco do dOdos o cadastros
de consumidores.

II~III~ II 59

Documento: 33726 - 1
2062 (JAN/05)

, ,
,



62 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Fevereiro de 2007

CAMARA DO~ Utt'U IAUU~

PROJETO DE LEI

1997 ENio BACCI Cria a Semana de Educação Para a Vida. nas escol8s públicas de lodo o
Pais. e dá outras IlI'Dvidências.

1997 NEUTO DE CONTO DISpõe sobre a antecipação de comemoração dos feriados e dá outras
I orovidén';138

SILAS BRASILEIRO Proíbe a venda de bebida alcoólica nos eslãdlos desoortivos.
SILAS BRASILEIRO'__+t:P:r<ro~ibe"!!.cailJ!lU"",li",~~!!.!'d!'.a.::!·I!!!nl,!!e!!m,!!o!:I"""~ra~d,,!ov~u~ll",",.c3~'o'.!de!!!..'m!!!a'!!te~na:o;!!.l!,!!!oomoo~l!lráfi~~co~.d
JUAO ....ILLUlAr 11 Ulspoe saDra a antoclpaçao de comernoraçao oe lenadOs e da outras

!movidênclas.

3462 1997 lUL.ÂI~ COBRA D,spõe o;ob<e • legi~mação de posse em !erras devolUlaS e dá outras
I nroVidénoas.

~J463,_.-781,~77 !JAOUA'~O~MCE_AA'L_L_AN~-OE~I~NR=E~=·T=O_-l-'~",S,-,I.",be~ro:!<1~!::,-. !!:',,-!!l~~:::.a~ib'!..i~.!iu~e!.'me~d~e n~:<'lo!c~",ran~ça_de_,",e=slB-o-cio_o_._m,,"e_nt-:o_peI-c-0_s~ce-;-o_tro-:-ls
_ n Allor. a Loi n' 8.078. de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre proteçêo

do oon'5Umidor e dá outras orovidências.
3493' ;'991" SllAS BRASilEIRO AtfascaOIa parágral0 iJnico ao art. 3' da Lei o' 8.009. de 29 de ""IÇO de

1990, nua di<oOe sobre a imoenhorabilidade do t>em de familia.L .....
l-~.~.j-C'9~9~7~+S~I",L-,!A~S~B~R~A~S~,I",L~E~IR~0õ!-_-+-'õl~',m!~Ila~a~'c!d",a~>I'!!'~·sas~cin,!!o~s,.!!so~rt~e!1''''~s!!.'~~11'!.a,;:te"le"v""sáo~,::'"",;-;;-===="-,::-;:-,,,;;;--1

3495 1997 SILAS BRASILEIRO Aller. a redaçáa do art. 21 da L.. n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986 ..
Código GrnGikliro do AoronlÍutlClJ. d.~do sobre o tnlnuporto do materiais

Inerit'lÕSos em aeronaves civis.b4!7 '1997
1--3498 1997
J~~ 1~1

351' I 1997 ARNALDO FARIA DE SÃ tnstitui o Dia NaCIOnal do Idoso a ser comemorado, anualmente, no dia 1° de

I +=======~_l-'01Ju1!!u!!!b1!rolL·~---~-~-~--,----~~---=-.,-----,--i~3S13 ,1997 WELSON GASPARINI Dispõe sobre a correçao dos valores de aposentadori.s e pensõos pagas
, Inolo InSlilulo Nac""'&1 do ~uro Social -INSS.

OisiJÔ8 sobre acom~o de feriados B dá oulras orovidências.
I\crc:iCcnta dl::Jpo3itNO é loi n- 8.J~. do 20 do dozombfo do 1006. quo
t:tSlabtdece as diretrizes e bases da educação nacional. e da oulras

IoroVidências.
, A.!era rjrspOsitivos da Lei nO 6.404, de 15 de dezembro de 1916, Que dispOe

S'."·bre as sociecJa<1e8 ..:....
r~3=S~24.,-j""I'"'99=7+'ABE=~L~A~R"OO=""LU'=P~ION=--!~ClspõeSCJbfe iJ ob~aloriedade. quando da impor1.aç.ao de produtos agrlcolas,
I de aouiskAo de uma narcela no merca,~d"o-"in-"I"emo=~._~__~__~_--I

3552 1997 i VANESSA FElIPPE l0isDOe sobre a exploraçao de eslaCtOnam'3ntos oertencenles a I

I----l--~1__ estabe~ecimentoscomercIais ou de orestacão de servicos-
3555 ! 19'J7I KOYU IHA Dispõe sobre a obngatoriedadto da indicaçào de despesas com pyblicidade

1--___ I __+-----._ _ Inública e dá outrati ';"vidénci8s. '
35615 'UCJ7 AR.NALDO FARIA DE-§]\ Nta1'3 3 lei nO 8.884, de " de junh.) de 19t14. acrosconti1ndo lrJCisos aos

art. 21 e 23 e da outra. nrovidênc....

I 3519 1997 LUI" CARLOS HAULY

1.~SI4...1J~.91.. WELSON GASPARINI
i 351$ li''007 JOSÉ JANENE

i

Proibe a dlV\.llgação, pelos metOS de comurucaçáo social, do nome e
qualificação das vitimas de crimes hediondos e contra C'S costumes. do
ofensor enQuamo IrKUCIa(]O em Inquento poliCiai e Oe testemunhas desses
cnmes.

Dispõe sobre o recebimento de parcelas rescisórias do natufoza salarial aos
.=-'77=..".===- ..gtr~bEllhadoreScekttistae contratados munici 5.

EslabeJece a obrigatonedade da idont>ficação élniro-racial nos serviços de
saúde ublicos e . ados.

3577 1997 TUGA ANGERAMI

3S87 1997 ARNAlDO FARIA DE 5

3S89 1997 VALDEMAR COSTA
NETO

I

i
3590 1997 WALTER PINHEIRO

3614 '997 LUIZ ALBERTO

3626 1997 RICARDO IZAR

. 3626 1997 VIÇJ'~RES FRANCÕ-

Altera o § 1° dO art. 20 da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. com o fim de
proibir o uso de produtos lu'nlgeoos em lOdas as dependências dos
eslabelecimenlos de ensino do Pais.

Allera. a1ine. "j" do inciSOrliiôiliuide 19 de dez"",:

Documenlo: 3312e - 1
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
de 1986, Que di~ sobre o Código Brasileiro de. Aeronáutica.

34538 1997 ROBERTO PESSOA Obriga a realização de elCames laboratoriais, por amostragem nos produtos
agropecuários nacionais e importados, a fim de detectar excessos de
reslduos de aarot6xicos.

3848 1997 SERAFIM VIõNZON Altera o § 1° do art. 43 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro 1990, qUll r1isphA
sobra a orotecão do consumidor e dá outras providências.

3848 1997 MARIA ELVIRA Dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão psicológica como requisito
para o ingresso nos quadros dos órgãos de segurança pública e nas
empresas privadas de sequrança e transporte de valores.

3653 1997 ARLINDO CHINAGLlA Dispõe sobre as oerlcias olic~is e dá outras providências.
3680 1997 LUCIANO ZICA Allera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para

financiar a concessão à aposentaàoria especial aos trabalhadores que
exercem atividade em tumo ininterrupto de revezamento, e detennina outras

.providências.
3688 1997 PAUDERNEY AVELlNO Altera a redação do caput e acrescenta § 3° ao art. 3° da Lei nO 7.986, de 28

de dezembro de 1989. que regulamenta a concessão de beneficio prevista no
art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3692 1997 VICENTE ANDRE Dispõe sobre a publicação das listas de assinantes da Internet.
GOMES

3707 1997 rAULOLIMA Di:spõe sobre iS1lnltãO do Imposto sobre Produtos Industrializados· IPI· nas
aauisiCÕ9S de automóveis feitas por representantes comerciais.

3710 1997 DALILA FIGUEIREDO Proíbe a realização de sorteios pelas emissoras de televisão.
3744 1997 VALDIR COLADO wDispôe sobre antecipação de comemoração de feriados·.
3753 1997 ROBERTO PESSOA Dispõe sobre a vedação de exigência de hipoteca de bens imóveis, como

garantia real, no momento da concessão de empréstimos 'ou financiamentos
a micro e pequenas empresas e produtores rurais. p/3sS<las flsicas ou

I iurídicas e dá outras orovirlllnc:la!õ.
3755 1997 NELSON HARTER Inclui paráQrafo ao art. 30 da Lei nO 8.906, de 4 de julho de;1994.
3780 1997 MAX ROSENMANN Altera o art. 31 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para responsabilizar

o contratante de serviços executados mediante cessão dEi mão-de-obra pelo
recolhimento das contribuições previdenciarias e dá outras.'providências.

3762 1997 AUGUSTO NARDES Faculta aos escritórios de contabilidade a opção pelo SIMPLES, previsto na
Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

3786 1997 AUGUSTO NARDES Faculta aos hospitais a opção pelo SIMPLES, previsto na Lei nO 9.317, de 5
de l1ezembro de 1996.

3787 1997 AUGUSTO NARDES Faculta às empresas de construção civil a opção pelo SIMPLES, previsto na
Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

3793 1997 INÁCIO ARRUDA Detennina que as concessionárias de serviços de radiodifusão e televisão
divulguem informações de utilidades públicas sobre o 'Sistema Único de
Saúde - SUS. e dá outras providências.

3794 1997 PAULO PAIM Dispõe sobre o sobrestamento de matriculas em estabelecimentos de ensino
,o dó outras providôncios.

3799 1997 RICARDO IZAR Acrescenta os §§ 1° e 2° ao art. 75 da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997,
.disciplinando o Seivita de Telefonia Pública Multicompartilhado.

3803 1997 JOSE AUGUSTO Toma obrigatório o custeio de curso da atualização e reciclagem profissional
para empresas com mais l1B quarenta funcionários.

3817 1997 GEDOEL VIEIRA LIMA Acrescenta parágrafo ao art. 495 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.

3827 1997 EUASMURAD Proíbe a venda de bebidas alcoólicas em supermercados e estabelecimentos
afins.

3829 1997 ARLINDO CHINAGLlA Dispõe sobre a estabilidade provisória no emprego do trabalhador cuja
companheira estiver grávida.

3832 1997 ENIOBACCI Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento sem filas, nos órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais. inclusive instituições
financeiras e dá outras providências.

3833 1997 INACIO ARRUDA Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do aparelho sensor de vazamento de
gás /lU:; !lsli:llJtllllc;imenlos comercIais e ln(lustrlalS e préOlos residenCiais. e
dá outras providências.

3835 1997 ARLINDO CHINAGLlA Dispõe sobre a destina

.~lõrI
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~ROJCTO De LEI

l _~ A!l0 1_ _A!lTOR EMENTA
I nmnnÓSllço~

'---'

JU2 1997tEDINHO BEZ Prolbe o uso do fumo • beOida. alcoólica., por profeSSOrtlS, alunos,

-i85i ií997jABAOPRETIO
_____SB....!.'!IdOl'es_.l! visit..'mlfl'"i .!!I_~_ e~,)las ~J~!';_~a.~_5J!e~ tl 2.~ 'Y~~L:J_·___

Dispõe sobre a parOClPélçao dos agncunoras no processo de clasSlhcaçao e
recebimento do fumo e da OutrdS ~Y;dénClas.
r'Jiho o JfllHl\:!I,}:' , r'Jlc J cOflK'f';.all~~w ou J clorta do 'lr.~.;-:l:; :llcoólica
em estabelecimentos, de Qualquer natureza, que esttJjam localizados em
terrenos cont.i~os _às f~~<:J_~e dominio do 6rgao rod~~no~Ad@.ral.

t ...0. '007 rr.:u ROSI\ .\dO'_ II :J11~~:~ ·0 ui n'S.1J', (joJ:":..to ·.... :lOi. ~ d( '.::H...
3Me 11997 cõRÁuCl SOBRINHO Dispõe sobre a obrigatonedade da t:Ixpressão Que especifICa nos rólulos dos

frascos e flmbala,gens de oobi::las alcoólIcas e da outrds Of'ovidências
3b74 1997 "RNid.Lú FARIA DE sA ' ·:I,i~-.~~-~~ Ja H;I~ J,era..'ão ti dá tJutra:i rvv..,id~l1c."s·_
>a1S '997 PAULO PAIM IOlspoe SObre a IClenlmcaç.ao etno·racral nos Sistemas do Intormaçao oe

~ ~.~__ --- - Seguri~~~~,~I_.._ --'""".,...,,-.,..,~----,c-;;,--~-::----,-----I Jl, li 119!J.' t ?>-u'".O h-úCHA. A1l.6rd o art. 6ô oa la. nO ~.503I97· Códi de Trânsito Bra5i~,
3894 1997 EliAS MURAD Dispõo sobro a ..Ma o locaçAo de filas do vld80 com cenas de 581<0

.--==o-r+t=!),pliC'..IIQ. _

! o.;'.u '. ]"~'AA' O", ·1 Mora a Lo; n' &,226, de 14 de Julho do 1975, quo "dlSpllB soIlro a conlagem
reciproca de tempo de serviço pUblico federal o de alividade privada, pora
l,ro(lC' 'Jo ~JX:' ~I1I;xjoria·.

1.... 1'"" """""""",,, , ...-_._00__"_'_ 001
Imovel em con o, ,

t"iOTe-1997 TUGA ANGERAMI' Dá nova roda ao M. 43 da Lei n' 8.078, de 11 do sel""!brode 1990. _
13925' 1997 ARLINDO CHINAGLIA Di.põe sobro a vodaçAo O cobrança de pe<lág,o oos vo/culas "'91s~"dos no
, ~ r mu"'K,;lpto 0000 k.Jcahzam"'5& &tos de . 10. .

r
'3927199.~RA. CARNEIRO Ilsenla o dOClmo tercoiro saláno do ,m;>oslo de ronda o da contnbuiçáa.... I.......... T)rovI(1eoo."!n:l

, Jll4ll

r

'Wi"l JOS~ CARLOS VIElRA-IAJ1ero aredã~ do § 2' dOait~59da carlsoiidaçao 'da. LBis do TrabalhO:-I
CLT. a;Jl'O'..ada pelo Decmto-Iei nO 5.452, de 1° dA maio de 1943. e delennir\8:

~. _~ . 'letra'· rlre'l ,1'''':1C~,l~S,:-:-:::;:=:;;-;~:o;;:-::=;=-:;::-;;;;,-.;:::-:-::;:::::;:;:::-::;::-:~;;-_
1054 -1""1007 .RlCI\RO,) :ZAR. --R~Q; 83 Le;;-ÕaICIQadGoS nll 4 a nl'l 5. amba:.. do 20 da ~f1It31nlbro dl::7 1962. ."1
3985 !19971 PAES DE ANDRADE Acro,"'enta par;jgrafo "" art. 495 da Lei n' 5.869, do 11 de jone,lO de 197~ I

I ' II /.CÓdl!:l.l de Pr(~:ass-~; Ci'ol~), .l:JmenL·m1G a fIlal0 r!os e'lte~ publicos para
I nrooar arA0 rosciSÓlia.

3107 11991 IARNALDO fARIA DE &A EsteMe 3 concessao da grallficaçro natalina aos que se enconlram em gozo
e-- _. i .d.J Rcn<1J Mensal V::.•Jl:CI.J..

396811997 SERAF\M VENZON lsonla os órgãos publicas o as enbdades filanllOpicas do pagamento do
i I direitos aulorass pelo uso de obras mlJSlcais e lilero-muStCals em eventos por

_ _ ' ' eldS urumoVld03.

r 3860 I '·997 VAlDIR COLATTQ Acrescenla inciso V ao art. 1° da Lei nO 8.989 de 24 de revereiro de 1995.
1317011~97 VAl OIR COl ATTO AII,::,ra a Lei nO 7 408. do :'5 de novembf"Cl de 198-5

I~:::~r' ~~~t'~~I'~1-dt~6~~1 !~~s~~~~~~~~~~:::~~:'~,pamentos a9ric~a~
___ IJ.:~~J~l.'!'!!.@.! o_d.:'" º:.r.~'pOVI(tô,~Il(,-'":,",,S.'--c_~ ~__~-,-_.,....,__rJilli] 19~1 rENIOBACC'--'- ~D,spOB SOb", a imponhoraOilidado do máquinas o equipamentos hoo~'lala"'s

'70=-----~ J",- Wllll~N'V~êodas, .
~991 '~997 !:tJ!o:) PAGCI . UI'.;Jt=...:: Sobf~ iS&nç ~:)dO-JmlJ~SlO SODftt ProddtQs Indo.'ilr.<:Ni,.';'I..!o:; (IPI) na

i, I I aqulsiçao de automóv&ls para utilização de reprossntaçAo de aU1Onornas e dar
~ outras provit1ências

':':Nl ..~l !.cNcc'"f)'"B'-;A""t,;"~'"'C'1------I c.~~S;:,o:": :l.:;;o:.·,jO UU~-rTlPOSLO soLre Prooutos industnalllados· (IPI) na I
I C aquisição de mâQulnas e equipamentos hospitalares e dj outrasL rovidàncias

I
J)'J"j'- 19'37 ENIO BACCI-- - Proi~- a DlJL.";~..d~ j8oeDidM.-aiC.llcNic..1~8mqu~lq~~r~o (1e iITlpran..a &J'

da outras rüvldências.
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
3995 1997 ENIOBACCI Dispõe sobre a inclusAo obrigatória da disciplina ·Sexualidade e Doenças

Sexualmente Transmisslveis, Fonnas de Contágio e Prevenção", no currlculo
da escola fundamental.

3996 1997 TElMA DE SOUZA Cria nas programações da Radiobrás espaço institucional para o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher e ONG'!'\.

3999 1997 EULER RIBEIRO Acrescenta § 8° ao art. 20 da Lei na 8.742. de 7 de dezembro de 1993, para
estender a gratificação natalina aos Que recebem beneficio de prestação
continuada da assistência social.

4002 1997 JAIR SOAReS Toma dedutlveis no cálçulo do Imposto de renda da p6SS0a flsica as doações
a entidade filantrópicas.

4005 1997 NEIVA MOREIRA Acrescenta inciso ao art. 18 da Lei nO 8.742, que dispõe sobre a organização
da Assistência Sodal e dá outras providências.

4007 1Wt 1-1:.1 II:.K JUNIOR Altera o art. 8°, 111, da Lei nO 6.996, de 7 de íunho de 1982, Que "dispõe sobre
a utilização do processamento eletrônico de dados nos serviços eleitorais e
dá outras providências·.

4024 1997 PAULO PAIM DisDõe sobre a Aoosentadoria DOr Invalidez.
4027 1997 PAULO PAIM Dispõe sobre os cálculos de salário-de-benefício para a concessão da renda

inicial e para os reajustes periódicos, e dá outras orovidências.
4041 1997 PAULO PAIM Altera dispositivo do art. 31 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá

outras provid6nçias.
4051 1998 CLAUDIO CHAVES Dispõe sobre a tributação simplificada para a cobrança do imposto de

importação incidente sobre bens contidos em remessas postais procedentes
da Zona Franca de Manaus.

4052 1998 SEVERINO CAVALCANTI Estabelece prazo para que os apal'élhOs de televisão contenham dispositivo
inibidor da recepção de programas impróprios para menores de 18 anos. fixa
horário permissivo de eXibição de programas dessa natureza para essa faixa
etária, pro[be a produção. impOrtacão e a comercialização de jogos de vídeo-
game e similares reproduzindo cenas de violência, e determina outras

Iorovidências.
4053 1998 PAULO LUSTOSA Anistia e reascalona parte das dividas oriundas dos financiamentos aos mini

e pequenos produtores rurais, da área do Poligono das S9C3S.
4057 1998 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta parágrafo ao art. 2" da Lei na 7.102, de 20 de junho de 1983, a fim

de tomar obrigatório o uso de instrumentos de filmagem nos caixas
eletrônicos.

4059 1998 3ERAFIM VENZON Altera a Lei n° 7.406. de 25 ae novembro de 1985.
4061 1998 DERCIOKNOP Altera a Lei nO 7.408, de 25 de novembro de 1985.
4062 1998 JORGE WILSON Modifica a Lei na 9.294, de 15 de íulho de 1996. proibindo a veiculação de

propaganda de bebidas alcoólicas e produtos derivados do tabaco em
eventos desportivos.

4069 1998 JOSE PINOTTI Altera a Lei nO'9.434. de 4 defevereíro de 1997, que dispõe sobre a remOÇão
de órgãos. tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e
triltilmAntn Adll outra.; providência...

4073 1998 CHICO DA PRINCESA Modifica a redação do inciso I do artigo 737 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973" Código de Processo Civil.

4074 1998 CHICO DA PRINCESA Dispõe sobre, a publicidade dos serviços de valor adicionado prestados
mediante o uso da rede públiGa de telecornuniGaçÕ8s.

4075 1998 EDISON ANDRINO Estabelece limite para os juros de financiamentos habitacionais da carteira
hiPOtecáiia, no é'lmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

4019 1998 SILAS BRASILEIRO Dispoo sobre a revisão dos, valores dos beneficios, previdenciários com base
no número de salários minimos da data da concessão.

4085 ' 1998 ENIOBACCI Obriga todas as emissoras de rádio e televisão do pais, a veicularem
propaganda oficial do govemo, gratuitamente, nos casos de calamidade e

------ -- campanhas de saúde pública.
4092 1998 HELIO ROSAS Altera a Lei nO 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que "dispõe sobre a remoção

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e dá
outras providências·,

40gB 199B CORiOlANO SALES Incluir o Banco do NordclIte do Elm:sil S.A e o Banco Cooperativo do Brélf>i1
S.A dentre os agentes financeiros do FUNCAFE - Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira.

a
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4103 199B JOSÉ PIMENTEL Dispóe soIlr. a compmyaç.!lo da Qu,tação d. tribulos M conlribtliç6os
rederais e dá outras ~v~ências.,411'+ i 9':~·~·~B+MAR-'-~17A7V~ALAD77~)"-:À(O-----.jJ:L~im~i!!!ta~a'U!ve!!.'cu.!!!!!laç~ãc>.l!!!d~.~pu!'!b"'_~·'-,---:--"'de'-be'--'\)I-d;-a-S-a1--;-coo--C:-hc-a-s-e-:;-~a~·-ow-'--aa-1

: nrovidências.
Aliem a Lei nO !l.434, de 4 de fevereiro de 11)07.

1998 PAULO ROCHA
1008 SERI\FIM VENZON

~12~

4123

Acresc.nta inciso ao ano 181 da Lei n' 9.503197 - Código ~. Trtnsdo

I--.,~=-+~~-k~~~~~~=~_j.EB"ra_'i.!le~""o!-..~~~~~~~-~~~=-----------i
4125 I'J'JB DALIU\ flGUEIREDO M,era a '.oi n'9 434, M 4 d.levereirod. 1\191.

eL-;;,4,:c_1~~c3~..+-'1~='-I,-,-",f-'H"~,~~I;§_ PARCIANELlO Di~r.i"'e sobre L-1191Arâo de trânsito. e dâ oulras Drovidências.
4149 19!;18 CUNr-IA BUENO Di!:ip6e sobre concUI'5O para propor alteração do brasão das Armas

__ __=~==, l-~~~:o'c;;;;:'on~.!!,i5"'__-:7."C-,-~-,-"",~_-,--,-;,-,--,--"",:-:==-,-,-,=:-::1
4160 1 gqa AlDIR CABRAL Obrig;;t C'jUA. rui fluhlil'.ittac1p. clft hAbict."lS ~lr:otIlir~~. !IA mç."l rnAnçãn AO crime

I nr9visto no art. 306 do Códino de Trânsito Brasileiro e dá outras Oroyidências,
4165 1_ PAULO BAUER

~~~2.'.!'0w.-,-I998~~~E REZENDE
~21J 1'J!JR UDIA QUiNAN

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Prodl1los InduSlnalízados • IPI nas
aquisiçõ.s o. emllulancias .f","a~as pc< Estados. Distnto Fed""'l •

h=:-f-,-,=-h====c- ___.j~.~'u"'n'lcIPI03e ln9tiluiçiles Iloepitaleres Dene'lficent~.

~175 1998, FRANCISCO Dispõe SOb<. apiicaçao de recursos do Furoo ~.ln,.sIimentosda Amazroa.
RODRIGUES l/FINAM; no_'ntanor da AmazOnia. I

4188 11998 ARNALDO FARIA DE SA Modific.' a Lei,' 9.612. M 19 delever.,rú de 1998, que "lnslllui o SONlÇG d.
~, I Hadlodltus.io Comunitana a da outras providênCias".

1--~4~20~3'-t--'-199~B~P;!A~U(!Lc:=0C'R~OC~HA~=o_-~A~,cr!'e"sc,,0""'n\a inciso ao Art. 40 da Lei 9.503197, Códi.]() d. Transito Bra,,'ei"'.
4204 11996 DILSO SPERAFICO Proíbe .a publicidade de bebidas alcoóliQts no riktiu e na telttvisão 8 dá outra&

I "",vidôneoas.
420& 11998 SEVERINO CAVALCANTI Introeuz modlficaçãc> na L.i n' 9.503, d.13 M ..,tetrt>ro 00 1997, Código M

I IrranSllO Brasilolro. para permitir o enquadramento dos vefcufos quo I
, ,especifica, como de aluguel para o tr.msporte coledv~ de passageiros.

I fnstitui fi Residência em SaUde para I~il~-p~tis~~.~_~l'!~ .da 'SO:lUde.
~sLna aos programas de prevenção do câncçr e da AIDS os \lalores

~ . relativos aos prêmios prescntos das lotenas e c':)n.:ur5:ls de prognostlcos
=~-J.---~-----_----i-"Iaaministr&lJos ·n.Dla Cai:l8 Econômica Federal· CEF ,
04215 1998 LI DIA QUINAN lÃ«era a Lei nO> Y,:ll:t4, de 1~ de JUlhO de l'::l!:M;), q'.Je Cllspoe sobre as restnÇQes

I ao L;SO e a propaganda de produ'.OS fur,1;gEtrtl5. bebidas alcoólICaS.
r Imedicamentos, terapias e defer'lSivos itgrlcolas, nos lannos do § 4°, do artigo I
=.k~~~~~~~_"'; 220 aa Co_n~t,tuicaofederal.. , _ _ ___ .... --1

~222~98 INOcrNCiO OLIVEIRA Allora a Lei n' 9.~24 de 24 de ~ez.mbro~de""--'-19,,9"'6"".--;-~--c--,-,=--il
~225 I 1998 ALDIR CABRAL Alt"", a redaçãc> do M. ~o da L.i nO 9.612. de 1900 ,"vere'", de 1998. que

I __ Institui o ServÍrn de Radiodifusão COmlJm!3rl.J
.1"6 ; 199B (:NIO BACCI DiGpÕO oobro I) obrigatoriododa doe. 00:)0:.. nutumas em d,::rtnbUlr comisinhas

I~=~!~~-ll=-~=------...:-~C>.) freguenladores e dá outras providCnc."iJ>!!s'--- ~---_i
4228 1998 FEU ROSA 0,!~.a?1 SOOI"e a a1ien~de terrenos da mannha e seu!> acresCJdos.

-423i"f,,%8\ NELSON HA.RTER Acresr.;enta dtspo&tivo à Lei nO 9.434, à€'- 4-cieiÕVêreü-õ-dê-~W~7~'."Q~ue-d~is-p7oe-1
! s.olJre a remoça0 de 6rgaos. tacados e partes <::0 corpo humano para fins ele I

l--:=o--i'-,-,=""~====_--___.j~I~r.I":n~"'I1'!~.!'!nl~e..!.'.!I'-"ra~mento e dá outras pmvicl!!"2a_s"'._~~-~---~__1
1241 1998' ELIAS MURA0 Altera a Lei nQ 9.434, de 4 de fevereiro Ije ',007, que dispõe sobre a remoção

de ó.'g;ios, tecidos e partes do corpo hllmano para fins oe trans~nte e
1--:=.,....j~=-h=~,.,.,=~==--~~t!>ra"t.~m!'.~n!'tQo.!l.'-"dá ootras nroVKléncias.

4244 1998 FERNANDO LOPES AlI.r•• acre""..nta ~isposilivos à L91 nO 9.424. ele 1996. que ~isp09 sobre O
I fundo l1e Manutenção e Desenvotvimenlo do Ensmo fundamental e

1--:=:-f~=-h=.~====--___.j~V!.!a!!lon!!!ri!l·.:::!,<~'~Io~dQ U::u"Ilsténo A dá outras rvollidências.
4247 199B JOSÉ PIMENTEL Anera o Decrolo-I.i n' 73. de 21 ~. nov.mbro do 1966, QU. dlSPÕ9 .obre o

Sistema Nacional de Seguros Privados. regula as operações de seguros e
res~uros e dA outras ~dências.

"248 1008 JOEsPIMENTEL Di~ sobre indoniUlçáo por I~o LOIpOriJl tt nl\ll1li:1 Jtll.ulrtrjll~ dd t.:Of.I1Jlu!o

_==-I'--cc=+-~=~~~=~-_J.'!a!l!.n'rários.

~
42S8 1998 MOISES BENNESBY Dispõê'~sobru"-c-.-a-d;-,-.--:rtê~n-C1~·a-.-m-e-m-balag;-:--.-ns-d--:.-p-rod-:;-"--:!o-s-fu;-m7'irv>-'n-os-.----1

4261 1998 INÁCIO ARRUDA Acresc.nta parágrafo ao art. 53 da Lei n' B.07B, d. 11 de setembro d. 1990.
I (lua di~óe M:bre a orotRf".ilo do consumidor o da outras orovidênclas. I

4.,2..7,,0 _'L.''-'9~9~BCL'M~A'':R':'.C~D'"SL.V!2I~N'''IC''''~U'''S'"D""Eo_'...L·.!,D<\~n~o~':;!a.!:red~a!>;lOã.Qo..!!ao~'n"'c""so""l"dJ(0'_'AftI90 40 da Lei nO 9.503. de 23deSêiãmi!õl
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CAMPOS de 1997".

4280 1998 PADRE ROQUE Acrescenta um novo parágrafo ao art. 6° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro
de 1996.

4291 1998 JOÀOPAULO Dá nova redaÇ30 ao artigo 13 da Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que
di!'ipôP. !'\Obm !'iP.gum obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não.

4292 1998 JOAOPAULO Altera regras sobre distribuição de lugares nas eleições proporcionais, dando
nova rcdaç;1o ao !'i 2° do 3rt. 109 da Lei nO 4.737, de 1965 - Códiao Eleitoral.

4294 1998 PAULOBAUER "Pennite a toterancia de 10% (dez por cento) na pesagem de carga em
velculos de transoorte".

4297 1998 SERAFIMVENZON Dispõe sobre a emissão de nota fiscal de serviços prestados por hospitais
conveniados ou contratados 0610 Sistema Único de Saúde.

4298 1998 SERAFIM VENZON Determina a divulgação de resultados financeiros de sorteios. vendas,
promoções ou prestações de serviços por telefone nos programas de rádio e

r 4i11 ZULAI~COBRA
televisão e dá o\!tra~ p~yidências. . '. =--

1998 Dá nova redação ao art. 495 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(C6diQO de Processo Civil).

4312 1998 ZULAI!: COBRA Acrescenta parágrafo único ao artigo 164 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 IC6cfioo de Proces;s;o Civil).

4322 1998 PAULO PAIM Altera a Lei nO 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a
remoção de órgãos. tecidos e partes do corpo humano para fins de
transÓlante e tratamento, e dê outras providências.

4328 199B SERAFIM VENZON Di&põe sobre o parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social. alterando o art. 38 da Let nO
8.212, de 24 julho de 1991.

4333 1998 FERNANDO ZUPPO Modifica a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumlgeros, bebidas alcOOlicas,
medicamentos, terapias e ·defensivos agrícolas, nos lennos do § 4° do art.
220 da Constituicão Federal", e dê outras orovidências.

4346 1998 NILSON GIBSON Proibe a reali,,:voJio de sorteios cuia realizacão se fac'.a DOr meio de telefone.
4347 1998 WAl.TER PINHEIRO Estabelece diretrizes para uma política de prevenção e defesa dos

trabalhadores, em relação aos trabalhos· com movimentos repetitivos. e dá
outras providências.

4354 1998 ANTONIO CARLOS Altera o art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
PANNUNZIO Códiqo Nacional de Trânsito.

4367 1998 HERMES PARCIANELLO Acrescenta artigo à Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro).

4368 1998 HERMES PARCIANELLO Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, Que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro".

4372 1998 JOAOCOSER Institui o Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrlcola -
PROVE, e estabelece normas relativas ao tralamento diferenciado e
slmpliflcado para as Unidades Familiares de Processamento Agro-induslrial -
UFPA, e dê outras providências.

-4392 1998 SALVADOR ZIMBALDI RevoQa dispositivos da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
4399 1998 EDINHO ARAUJO Ar.rAst'.Anl;;, ni.;pnsilillOs ao art 51 d3 Lai nO 8.078. da 11 da Mtembro de

1990, elencando novas modalidades de cláusulas abusivas.
4400 1998 VIC PIRES FRANCO Dispõe sobre proibição da fabricação e comercialização, em todo o território

nacional, da embalagem para tintas em recipiente fechado provido de
dispositivo capaz de emitir SDroV.

4401 1998 DERCIOKNOP Altera os §§ 1" e 5° do art. 43 da Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990,
IQue "DisDÕB sobre a orotecão do consumidor e di! outras orovidências".

4406 1998 SILAS BRASILEIRO Altara a Lei nO 9,503, de 1997.
4407 1998 SILAS BRASILEIRO Estabelece a contravenção de venda de bebidas alcoólicas em armazéns ou

mercados.
-4410 1998 SILAS BRASILEIRO Dispõe sobre a proibição de cobrança compulsória de parcela extraordinária,

a título de goljeta ou semelhante, nos serviços prestados em hotéis,
restaurantes, bares ou similares.

4431 1998 MOACIR MICHELETTO Modifica a Lei nO 9.503, de 1997 - Códioo de Transito Brasileiro, dispondo
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CÀMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI

l
I

~ N' _f'N1fl=-=--AUTO.!l__--l---c-_~~~-,---,-,--,-...!E=;M!!!E~N~T~A--,.,_c:_:=-===:::1_. I 'lioore o transilo de veic:ulos de tração ti (t'jpet."Ii:!l6 ,.,a "';a pUbk.a, assim C'J)mo

e dê outras ovidêocl3S.
Concede anistia das dividas do proch.Jtores rurais decofT9nles de o:miraf05 de
finanClaOlt'nlO~ celebr•.uJos para a safra 1fI!:IlfY6. CUjaS alivioétous nn.,u.aadas I
foram afeladas por fenômenos dim3bCOS atrpic:os; institui crédito de
manulenç.ão pl:lra mini e peQuenos produtores do semi·,~.,rdo e ~ outra:;, I
regiões. e (já 0\JbaS providências. ,
Dispõe 'SObre a proibtçáo de aparelhos que emilam raio lasa' e da 0\J\ra6

1

I rovir1bncidS.
JAIR BOlSONARO

4!.1:!5

1"35 hii9ii sobre a habihtacAo oara acondudo de taIS veiculos.
FERNANDO ZUPPO Dispõe sobre a rcvi~o dos beneficios previdenciàrios conceOidos pelo I

: Instiluto NoJ~·oo.lI d.) S('quro SOCIal a partir de j:.;'hc de 1991. -------.
1 ......1~R VAI OIR CO! Ano Altera (J art. 10S da Lei nQ 9.50'3. de 23 de MlemlJro do 1007, que 1n9tiluiu ('lI
,- -- ~- -----~~

~-ódlgo N<lE.i~alde Trênsilo, __ ---I
~~'t.t!..!fU RüSA ---- I:t:YOOJ a ;'''',11' 1:~,tOI89l]utldiSOÕB wbrtt nnsJo temnorária.

_ 1998 FEU ROSA Dispõe sobre impedimento aos bancos de efetuarem lançamentos atrasados

[44S4
1

1!/<Jij- PAULlJROcHA
~~~LJ!IUUUdl,.ltNilullC,1l)wlllc1~tJl:tlJ~IJÓ:;iLU. _________

Altera o Ci>1'U1 do on. 44 da Lei n" 8.0/8. de 1990 - Clldigo de Proteção e
Defesa do Consumidor.

..57T1998 EMERSON OlAVO i Mera o art 4:\ da le. n' 8078. de 11 de setembro de 1990. Que -dlspõe
P,,\ES sobre a Drolado do consumidor e ati outra$~vidênclas-.

4459 1998 FRANCISCO 1Dispõe sobre o reajuste do salêrio mlnimo e sua relaçao com o teto salarial

- ~')º'3I~_I..·F:.S c·Jnst.tucic,nJI
- !MnrtiflrA a"'j;i nO Q ?U4. (1A 11) (te julho "9 1996, obrioandO a In'AArÇAo tiA448g 19,)R J0Rc,E Wtt ~ON

I mensagens alusivas aos prejulzos da ingestão de bebidas na propaganda
_. __ _. _ I c'..."Tlt.r,:ial.
.4475 r9981 VAlDIR COlATTO ~It.ra a Lei" 9.317, de 5 de dezembro de 1996, para pemlitir as
, __ " _ ~I_______ ~~61lelrasda~~t':U~oci~il..!"~o"f"!.~.SIMPh~______"__ _ ...
,"~91 HI:~ 1-, "~Ni',:.::C FAr,I.' CC Úi5pLO sobro o .lm..J....C: ..unento áe bOtijÕeS de gás Iiq~f&lto Ood potr~oo-GLP

4~ ! 1990 Are. ARDO llJPION : D.. IIU'~d fl-d,Jç3t> <.tO artIgo 13 e 1{; Oa l81 n° ~,431. (]e 2u ae 16var8lro oe
~ 11~7

L.i~.l.1.--998.Jfl'..Q.LOGOUV~A IprOibe a re"IZa de1i.iifüi,eIOy,sâO" u"';,~~

D..... :U1t.an' ) ..L '.i.c . 1
2062lJANl05,
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N° ANO AUTOR EMENTA
imPliquem no pagamento pelos oarticipantes.

4606 1998 NELSON MARQUEZELLI Dá nova redacão ao artiao 213 da Lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973.
4616 1998 TELMO KIRST Toma obrigatória mensagem alusiva aos danos do alcoolismo sobre a saúde

nas embalagens. e na divulgação de marcas de bebidas alcóolicas e dá
ouln:l~ oroviI1Anr.ia.'l.

4641 1998 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre o exerclcio da profissão de Escritor.
PANNUNZIO

4658 1998 SILAS BRASILEIRO Acrescenta parágrafo 3° ao art. 2° da lei nO 8.629. de 25 de fevereiro de
1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à refonna agrária.

4660 1998 ARNALDO FARIA DE SÁ Prorroga prazo estipulado pela Lei nO 9.526, de 8 de dezembro de 1997. que
"dispõe sobre recursos não reclamados correspondentes às contas de
depÓsitos nao recadastrados, e dá outras providências·.

4662 1998 ROBERTO PESSOA Dispõe sobre o uso de carpete em órgãos publicos federais.
4616 1998 MAURICIO NAJAR Dá nova redação ao artigo 2° da Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996,

que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Maaistério.

4880 1998 JOSEPINOTII Modifica a Lei nO 9.294. de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso e à
propaganda de produtos fumlgeros, bebidas alc60llcas. medicamentos.
ternpias e defon!;ívos agrícolas. nos tl,!rmos do § 4° do art. 220 da
Constituição Federal", proibindo a propaganda de produtos do tabaco.

4697 1998 PAULO PAIM Concede às pessoas físicas a dedução no impostos de renda das doações

~
efetuadas a entidades filantrópicas, nas condicões Que estabelece.

1998 PAULO PAIM Altera di5po:;itivo5 da LeiB.213, de 24 d6 julho d6 1991 e dá outra5
Iprovidências.

4703 1998 FRANCISCO SILVA Acrescenta o inciso VIII e o § 1° ao art. 1° da Lei nO 8.072, de 25 de julho de
1990, Que dispõe sobre os crimes hediondos.

4705 199B ELIAS MURAD Modifica a Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996, que -dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumlgaros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4" do art.
220 da Constituição Federal", estabelecendo novas normas para a

.publicidade de bebidas alcoólicas.
4714 1998 PAULO PAIM Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, nos programas de ensino de 1° e

2° graus, das informações. e orientações cientificas sobre a Srndrome de
Imunooe1iciílncia Adquirida - AIDS. Doenças Sexualmente Tmnsmissívai& -
DSTs, drogas, entorpecentes, psiootrópicos, bebidas alcoólicas e cigarros e
dá outras providências.

4717 1998 FRANCO MONTORO Disciplina as cooperativas habitacionais.
-4720 1996 WAGNER ROSSI Acrescenla pardHrafo <IQ artigo 511 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973

- Códioo de Processo Civil.
4721 1998 SERAFIM VENZON Dispõe sobre a indicação, prescrição ou adaptação de lentes de contato.
4728 1998 JOSE MACHADO Acrescenta parágrafo ao art. 37 da lei nO 8.245 de 18 de outubro de 1991.
4738 1998 VEDA CRUSIUS Altera o inciso V do art. 88 da Lei na 8.069. de 13 de julho de 1990 • EstaMo

da Crianca e do Adolescente, e dá outras providências.
4740 1998 CUNHA BUENO Limita o valor do pedágio cobrado dos velculos automotores de carga.

utilitários e coIetivo!l dA [lasSl'l!JFlims ao dobro rio valor cobrado dos
automóveis.

4743 1998 ARNALDO FARIA DE SA .Admite a renúncia da aposentadoria junto ao iNSS.
4744 1998 ARNALDO FARIA DE SÁ Modifica a Lei nO 8.112, de 10 de dezembro de 1990. que dispõe sobra a

ronúncia da aposentadoria de servidor público.
4745 1998 ARNALDO FARIA DE SÁ Dispõe sobre a regularização fiscal de veículos e bens de procedência

estrangeira, em situação ilegal no Tenitório Naciohal e dá outras
orovidências.

4746 1998 ARNALDO FARIA DE SA .DiSDoe sobre o exerclcio da profissão de Pedagogo e dá outras providências.
4758 1998 FLAVIOARNS Altera os arts. 2" e 7° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, Que

dispõe sobre o Fundo de Man,utenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacão do Maoistério.

4763 1998 ANTONIO DO VALLE Altera o artigo 6° da Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutencão e Desenvolviinento do Ensino Fundamental e
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relativo às penas restfibvas de direiro

PRo.JETO DE LEI

~jANO_
-. --

AUTOR ENENTA
de Valori~,!çãodo M~gistério~

-477''-,19'58 ÃRNAtDO FARIA DE sA lostitui o daa 23 de Julho como o dia nacional dos servãdores ~OS

I Denartamenlos de Estradas de Rodagem do Brasd.r:"'- FEU ROSA Allora a Lei n" 7.357, ~o 2 M setembro oe 1985. quo "dispõe sobro o cIIoque4780 I 1998
e- d::li outras orovidtnciaç-.

4796-! 1'J'J8- fvlCENTE ANDRE Altera a lei nO 9.294. de 15 de julhO de 1996, Que dispõe sobre as reslrições

i I
GOMES ao uso e il p"'pagan~ do p<odutos fumigeros. bebidJS alcoólICaS,

medicamenlos, terapias e defensivos agrfcolas. nos lormos do ~ 4°, do artigo
220 der Cun::tliluH..:do· Ftnlurcd.I4a08 1998 MILTON MENDES Concede anistia aos que cometerarTI infração à Lei 4.117, de 1962. nos casos
emnu~fica.

4818 1998 MAX ROSENMANN Dá nova redação ao art. 3° da Lei nO 6.321, de 1976. Que disDÕ8 sobre o
Prnnrama dt1 Alimentado do TrabaIM_dor. _

4818 199t1 MARCELO TEIXEIRA lObriga a empresa administradora de cartão de crédito a oferecer modalidade
de contrato "a qual o valor da vem:la efetu3da pelo estabelecimento

~-jt
r.rP.flp.nr:.at1n lha é nano em 24 hor"..'ls.

4824 1998 PAULO LIMA Denominã--'-Aeroporto Internacional Ayrton S13nna da Silva- o aeroporto
intomacional localilado na cidade de Guarulnos no Estado de São Paulo.

4825 '998 I PAULO LIMA Donomina Aeroporto internacional Pre5KJente Jâmo Quadros o aeroporto
intcl'TIaClOncll de Con.......nhd~. na C;dilld~ \~tI S.iu P.:.ulu., E~w lh:t sau PClUlu.

4B35 1998 GERMANO RIGOnO Altera dlsJx>sdivos da lei nO 9.099. de 1995, que -dispõe sobre os JUIZados 1
ESflPr'ia16 Clvels e Criminais e d~ outras p"~avidências-.

4aBO 1998 MARCIO REINALDO D. "ova ,_çao ao § 30, co art 3°, da Lol n" 9.424, do 24 M dezembro de
I MQHEIHA 199(;

488' ~9&8 JOANA DARC Obriga os empregadores a manter medidas pn,venlivas contra acidentes de 1

>- Irabalho e dá outras orovKlênaas. I
, 1 1999 SILAS BRASILEIRO Modifica o art. 6° d<l I Ai nO g. ...;tI4. de 24 de dezembro de 1996. que dispõe

1--1 sobro o:,:: de ManulOnçêo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental o
do Valem do M~islério.

4 : 1999 SILAS BRASILEIR6-- Eslabeloc6 penalidades pelo uso de telefone celular em teatros. CI08mal e

«1-'9 '19
Olrl<:f,tÓrio~.

PAULO ROCHA Altera ,,~~7igo 224 dO Decreto. Lei nO 5.452. de 1" de maIO de 1943 •

-w-Ti-999 Consoli . àO das Lets do Trabalho.
PAULO ROCHA Dispõe sobro a proteção da fIoresla natural pnméria na reglào Norte e ao

- .. norte aa regiÜo Centro-Oeste.
19~i99Y PAULO ROCHA Allora a lei n' 4.595. M 31 de Mzo",bro M 1964, quo dispõo sobre a

, Polilica e as ~nstituições MonBtârias. Bancãnas e Crediticias. cria o Conselho
Mone1<'lno Nacional e dá outras p'oviôlAnf"..I;lO:;

20 11999 PAULO ROCHA Aliara a reda '0 do art. 44 do Decreto - lei nO 2.848 de 7 de dezembm de

26 -, 1999 ' PAULO ROCHA
,IToma obJig<ttóno o Curso de direçao óefemiiva~de pnmeiros SOCOIT'OS e de

I
roi.3çOos hlimanas aoo condutores do lRln!pOrtc rodovilirio de CdrgaS e

----------.--eas..~ros, ~ dá outras nrovidências.
27 1999 I PAULO ROCHA IAcroscenla ano il Lei nO 7.718, do 5 de iano,,,, ~o , 989, quo defino os crimes

I resul!ant-es de discriminaçào ou preconceito de raça. cor, etnia, rebgiao ou
!J'OCadGneta nacIOnal, InsutUlnclo a responsaollloade penal de pessoas

I ;urídtcas CUIM: funcionârl08 realizem nfáticas de racismo.
28 '999 PAULO ROCHA 1Vttda a InstOlação de depósilos, com estrutura meCálica. em postos de

sel'\lIÇO~ a·Jtomotivos e suas c.orrespondentes tubulações. sem prmeçao

~LOROCHA
con~ a corrosão.

29 i '999 Dispõe sobre! I'eglMamentaçao de anuncias pubticrtérlos em horários de

e--------_ In~ra~;3a inf~t~~venil.
30 11m PAULO ROCHA In!lõtitlli ('j Pr,-,grama de AlfõIbQti:z.açio de Trabalhadoros em Empre&:lC do

I Limpeza, Asseio e Conservaçao. o Fundo NaCIOnal de Allabefizaçao de

"-:--1- TralJalhadores em Empresas de linpeza. Asseio e Conservaçào. e da outras
I ..........\lidências. ~~

32 1\l!.}9 I PAULO ROCHA Cria o bi!olafi<;.o ROC'a1 p~n5 l:'::P umple~s. que mer.oona e ea owas, . ,
Inrovidêncaas.

j-33-=~'iJ.{:;:1 j5~YLO ROCHA Proibe a utilização de recursos put>'icos, no âmbito da União, em'-p~

1111111111111111I111111 óR
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oficial, favorável ou contrária. Que tenha por objeto proposições pendentes de
aDreciacão oelo ConQresso Nacional.

35 1999 PAULO ROCHA Dispõe sobre a obrigatoriedade de motéis, hotéis, pousadas, pensões e
congêneres colocarem à disposição de seus usuâoos preservativos e
material educativo (cartazes, folders. panftetos e outros} sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis - AIDS em suas dependências.

36 1999 PAULO ROCHA Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto - Lei na 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - C6diQO Penal.

40 1999 PAULO ROCHA Caracteril.a, no âmbito da Lei nO 4.898. de 9 de lJel.embro de 1965, como
abuso de autoridade. a exposição, sem autorização judicial, em veiculos de
comunicacão social, daQueles submetidos à custódia policial.

46 1999 MILTON TEMER Suprime o art. 34 da Lei na 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
48 1999 ARLINDO CHINAGLlA Revoga o art. 34. da Lei na 9.249, de 26 de dezembro de 1995. que "altera a

legislação do Imposto sobre a Renda das pessoas jurldicas, bem como da
contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências", e o art. 83,
da Lei na 9.430. de 27 de dezembro ne 1006. que "dispõe s;ohre a IRgi~lIção

tributária federal. as contribuições para a seguridade social, o processo
administrativo de consulta e dá outras providências".

53 1999 PROFESSOR LUIZINHO Estabelece o número máximo de alunos por classe na educacão bâsica.
63 1999 IARA BERNARDI Dispõe sobre o pagamento da alimentos provisórios nas ações de

investiQacão de paternidade e dá outras providências.
68 1999 IARA BERNARDI Dispõe sobre a assistência à saúde da gestante e do nascituro portadores do

vírus HIV.
69 1999 PHILEMON RODRIGUES Acrescenta artigo à Lei n° 7.210, de 11 de jumo de 19H4· Lei de I::.KeCUçoes

Penais. facultando ao preso o cumprimento da pena em estabelecimento que
menciona.

70 1999 AIRTONDIPP Revooª a Lei 9.783, de 28 de janeiro_ d_e 1999.
71 1999 ALCEU COLLARES Dispõe sobre a realização de pesquisa prévia que estabeleça as

necessidades· básicas previstas na Constituição federal para cálculo do
reaiuste do salàrio mlnimo nacional.

75 1999 MARCELO TEIXEIRA AItAI<! dispositivos da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997· Código de

~.
Trânsito Brasileiro, Quanto ao licenciamento do veiculo.

1999 ENIOBACCI Isenta do pagamento de "Pedâgios·, em todo o território nacional, os
caminhões que trafegam das 24 horas .até às 5 horas. e dâ outras
providências.

79 1999 ENIOBACCI Modifica o art. 1" e o § 10 do art. 2" da lei na 9.504, de 30 de setembro de

~-
1997. Que estabelece normas para as eleicões e dà outras providências.

1999 ENIOBACCI Institui o Programa de Tratamento Gratuito para dependentes de drogas e
álcOOl, pelo SUS, e dá outras providências.

89 1999 ALBERTO FRAGA Estabelece á organização dos Quadros nas Instituições Militares Estaduais e
do Distrito Federal.

90 1999 ALBERTO FRAGA Estabelece as condições para o funcionamento das OrganizaçlJAs nãn
Governamentais, nacionais e es\rallQeiras.

96 1999 BISPO RODRIGUES Disoõesobra publicacão Que especifica nos iomais de circulação nacional.
107 1999 MARIA ELVIRA Altera o art. 41 da Lei n" 7.210. de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de

Execução Penal."
109 1999 MARIA ELVIRA Toma obrigat6,ria a realização de exames para diagnóstico da Slndrome de

Imunodeflciência Adquirida (AIDS), ou detecção doyrrus HIV (Vrrus da
Imunodeficiência Humana) em mulheres grávidas no· Sistema Único de

. Saúde.
113 1999 JAIR MENEGUELU Concede anistia a dirigentes ou represenlantes: sindicais 9 trabalhadores

punidos poroarticipacão em movimento reivindicatÓrio. '
124 1999 ALBERTO FRAGA Dá nova redação ao art. 430 do Código de Processo Penal e dila outras

orovidências.
125 1999 ALBERTO FRAGA Estabelece a obOOatoriedade do traballiopara os detemos.
129 1999 ENIOBACCI DisciDlina o recolhimento de multas em velculos licenciados no exterior.
130 1999 ENIOBACCI Toma crime h!!dinndn :llmnsmissilo deliberada dovrru~ da AIDS.
133 1999 ENIOBAccr Toma obrigat6rio curso de primeiros socorros para molorista de transporte

escolar.
69
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l ""',--_-+P"r~":!V1~d~.!!lIUll~·~·~'~""!<',,'=.,..,_7"'T,--,-----;-=:7:'="'7===_..~-,999l JAQUES WAGNER Dispõe sobre a aiação da rea de Proleção Ambiental- APA. no Distrito de~

h'J~I~."-~..A~wi:S 'hÃ(;Nt:R ~~~~~M~~:to~d~;~~~~-~::~:~e:~~~~Kik::i;Se- irdbáinaiims I
_.. I un.!9_C2.s por participação em mOVImento reivindicatório. ,

'o~ 19991 JAOU[$ WAGNF.R E....l.lt...e:(.o('e cnténos p-H3 acrésclmuc; mor..Jlórios Il"cidenles nos tributos [lagos

I--;;-,=====:T__~s sou 'VQnGlrtlul.~".IO"'=-;_----C:'--'---;-7"'--,----_===-:::::=====-::::-Ii--:io-., 19991 ALBERTO FRAGA -----rEstabelece as-coll<fições de quitação do financiamento da casa própria ao
lér'l:no ,::!o C1'1tr':J!{J

~ 13 1999, ENIO BACCI .- ----A~."!.n'l:õiT408. d8 25 de noverrillro de 1985. pennitlndo a tolerância de
I i ,U':'1l laez por cento, no peso bruto (Dlal e de 20% (Vinte por cento) no peso

tra(]·;m(Vl1!.J?'~:_''~."..!l:.~.lg~TI1.1(' (Jrr; 1~rr1 'Ií:i':'J!:>S ce tran*-"..:.rte
1999; ~DMAR MOREiRA-- Toma obngalóna a utilização de prolCÇllo contra a corrosão nos lanques(i;l

! armazenamento do combusllveis nos Dostos de revenda em tOdO o temt6rio I
+=~ na·::on.:t Jf:.) JUt; lí ·o\·oJên..-.. Js.. ~~--~~--~

218 19991 YEDACRUSIUS-~ncIU.Sào. nos cUrTiCük>s do ensino fundamentat, de conteUdõl
._~ ! Q!:J!iga~~~ue tr3.te ~a salide bucal. __ _ J

221. !99Q '.1AG:.JQ ~""ALlA I D.si-'0e ~Jb _... , :1,Ja b 1000;.IÇàü de fitas d(,: \líueo com cenJ6, d... 8JltrJ I
,ex licito.

r'-~--

"-'1' _. --"-- r-:-- _ .• _. - - - . - - - . - . _. - ----I '.J'I "9', bI.\AKTINE POSELLA Acrescenta o InCISO II e alinea "a", ao art 2' da Lei nO 7.853. da ~4 0& outiJDrO I
de 1989

-t&4 !rJ9c~ r.F'-~~'l RUSSOMANNO Er,l.3belece 'imi"~-;. lO". aurn~nt'JS do aluquóis 105 casos jo ::J'1~::tto~ do
I I 11or~.Ao de IrllÓ\'815 urbanos e dá outras DrDvidências.

167 I 190ci IJAQUES WAGNf:R Dá nova redaÇão ao art. 19. inciso IV. Oa Lei n' 7.102, de 20 de Junho de I
tSfiJ, all~! ':.'1. I~ ~':;, ll~ c.fk';!, U': 25:.Jtj l'I."\tU '" 19'..14, ~ jJt:l1d L,.. ; ,.

f---regi,mi-JOSÉ PIMENTEL
9.017. de 30 de marco de 1995.
Concede isenção do Imposla de Importação e do Imposto sobre Procutos
In";õ.Jstr.o:ilrz~ : JS .,'j"ll) :1 lcit.:..:rIlt:à 51Jbre "",u.;)a. oc.1:L,S < 1;,i..utL.iJ'n':"fll.J~

l-i73" 11999 fMENDES RIBEIRO
.. destinados ao tratamento de diabetes

Dq,õe sobre o procedimento de res8rva de terrdS para comun·Jades
I ,- ,_r,,) inl..ganas lt......:' 11~"J esteJd.m OCJpando d& terra::) QU... &eriam c...J 6t..a ocupaç.W

- 17i-' '99'j', SILAS BRASILEIRO
trojlicional. e dá outras Drovidênclas.
AlIHa a lei ,,~ ~1.093, de t 2 de setembro de 1995. Que -dispõe sobre, i fen.dos·.

188 11999\ NELSON MARCHEZAN IAllera os arts. 32. 33 e 36 da Lei n' 7.357, de 2 de selembro de 1985. que
In r ~oÕO scl-·/, o chcquo o ri.í out~s pro....ldÔnc ia....... l~~hclf'Jcnndo OOml;:ts

I I,J ALBéRTO rRAr,p.

I para ClfCU ..i\,JO uo cheque com vencimento ·pré-d8terminaclo· e para oIp3gamento ::!e.~~jjl:l_~_:if}.m sullpente p~~~ de ~dos.
i 'H6 Esti"iOr I.>;c. ,j("1Iifi~ \';:Lr} alm,rL..t1 genélico p.3rJ os Que comutarem ~ nmes

tlt:UiUfl~U~.

I 189 JI9991 ALBfRTO FRAGA Estabelece a obrigatonedade de atendlmenlo médico ao policial e bombeiro
\lilimac': r.e t:1d\.!:!....k2.rl(l'·orrent.e d.1 fuIlÇJvjJ~!ig __~_______c~

lí41~li'-RAFEGHALI DispOe sobre a ooncessao de reajustes aos salanos dos trabalhadores do
setor privado. ao salário mlnimo 9 aos beneficioS de prestação continuada da

I .•.

228 . 1999 BISPO RODRIGUES

227 1999 AUGUSTO NARDE5

, DI";'põe sobre divulgação nos fI'leios de comumcação de gra\laçjo telofOmC.l
, c1C1IIUfJst,rl.3 '- dtl v .. .s ..>3 (l,)\llOl.nCI,Jb. I'

Açrescente-sc ao art. 260 dOi Lei F.;rderal nD 9,503. Utt 23 ~ j<otnt:iro de 1996.
e altp.rnçl)es PÚSleriorHs· C~~;i:-O N,Jcion:1! de Tr.1nsito - o <;(lgulnlc P.Jl"jgf.1'O

I de rJ:.Jmei,>:J. COMI ,)(.,Iclivo d8 \llnc.lllar a ~tTecaClação das multas à reakzacêtO J

:1!!~mmIU~::lml'U!1111111 70
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de programas de educação para segurança do trânsito e reabilitação de

I pessoas carentes, vítlmas de acidente de trânsito.
228 1999 AUGUSTO NARDES Acrescente-se ao art. 196 da Lei Federal nO 4.504, de 30 de dezembro de

1964, e alteraçôes posteriores - Estatuto da Terra, os seguintes parágrafos,
revOQdlldo-5e o "li6U atual parágrafo (,n;l;;o.

245 1999 ROBERTO JEFFERSON Concede anistia a empregados de entidades sindicais, punidos em virtude de
razões ideológicas ou políticas, ou ainda, participação em movimento
reivindicatório.

247 1999 FERNANDO GABEIRA Implementa medidas de segurança para o manuseio de combustiveis
destinados a veículos automotivos rodoviários.

251 1999 VALDEMAR COSTA Altera dispositivos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo
NETO reslricões oara a venda de bebidas alcoólicas e dando outras orovidências.

253 1999 RUBENS BUENO Dispõe sobre ouvidorias do Sistema Unico de Saúde - SUS, e dá outras
providências.

255 1999 SEVERtNO CAVALCANTI Acrescenta parágrafo ao art. 83 do Decreto-Lei na 73, de 21 de novembro de
1966, assegurando ao contratante do seguro voluntário o pagamento do valor
ajustado na apólice como indenizaçao no caso de perda lotai do bem
seaurado.

_~71 19!19 ENIOBACCI Aumenta a pena ocr omissão de socorro e dá outras providências.
273 1999 ENIOBACCI Altera o art. 43 da Lei nO 9.504 de 30 de setembro de 1997
275 1999 ENIOBACCI Institui o exame "check-up' anual gratuito, custeado pelo $US, para pessoas

1999
a oartir dos 50 anos de idade.

276 ENIO MCCI Institui pena para transmissão deliberada do vírus da Aids.. . ___~___~
277 1999 ENIO BAC:CI Altera o parágrafo 3° do art. 129 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07/1211940

{CódiQO Penal}.
278 1999 ENIOBACCI Altera o parégrafo 50 do art. 121 do Decreto-Lei nO 2.$4S, de 07/1211940

IC6diao Penal\.
2BD 1999 RUBENS BUENO Altera o art. 1° da Lei n° 9.129. de 20 de novembro de 1995. que "autoriza o

parcelamento do recolhimento de contnbuições previdenci~rias devidas pelos
empregadores em geral, na forma que especifica e determina outras
orovidências".

283 1999 ALBERTO FRAGA Institui, na República Federativa do Brasil. a data de 30 de novembro, corno
sendo dia do evanoélico. I

289 1999 MARÇAL FILHO Acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 • Lei de Execução
Penal.

291 1999 MARCOS DE JESUS Institui o Dia do Evan(lélico, determinando feriado nacional.
294 1999 ENIOBACCl Define prazo máximo de 30 (trinta) dias para conclusão do laudo

r.riminnI6aicn. fl dá outra!; omvldênciaR , I

297 1999 ENIOBACCI Dá direito á remicáo a presos provisórios' e dá outras prOvidências.
298 1999 ENIOBACCI Toma faculta1ivo o exame criminológico para condenadqs em regime semi-

aberto, a dá outras orovidências.
299 1999 ENIO BACCI In$litui que a$ penas em regime aberto SElma cumpridas 6fTl casa de

albereado ou orisão domiCiliar e dá outras orovidências.
304 1999 ENIO BACCI Autoriza o trabalho exlerno aos condenados em regime semi-aberto e dá

outras providências. I

306 1999 ENlüBACCI Toma homicidio qualificado o crime praticado por grupos de extermlnlo, e dá
outras providências.

308 1999 ENIO BACCI Regula o direito de visita aos presos e sistema de revista, e dá outras

~
I providências.

1999 ENIOBACCI Prevê atendimenlo de saúde compatível aos presos. e dá outras
i providências.

310 1999 ENIOBACCI Regula o trabalho externo a condenados em regime inicial aberto ou semi-
aberto. e dá outras orovidências.

311 1999 ENI08ACCI Fica permitido, ao preso com AIDS em estágio avançado, a prisão domiciliar,
excetooara crimes hediondos, e dá outras orovidências.

312 1999 ENI08ACCI Altera rerlação do art. 37 da Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984 (LEP). e dá
outras providências.

316 1999 SIMAO SESSIM Disoõe sobre a obriaatoriedade dos· shODoina centers contarem com

'111~llllllllllllllmlglII171
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-N'~O -----ÀUTOR EMENTA---'.'- -"'-_._--_.._._.
~mhIIIAl"lI"j~~ .....u llTIA. m{hlAi~ llAn=II t~n~A l1A vltim.u M9mAroAnrJ;'I!C;.

-íú i i!i'.J9 EDISON ANDRIND Allera a redação do art. 159 da Lei n' 9.503, de 23 de setemt>ro de 1997, que
I ' institui o CéK:hgo de Trânsito BraSIleiro.

318 IWJ'~NALDD FARIA DE SA Dispõe sobro a.s aposenladorias 9 ~soos decorrentes do art. 8° do Ate das
Dt:5axr.:.i1:.ôe& ConsütlJ("lonal5 Tran&ilúlias.

319 1999 iARNALDO FARIA DE SA Allera a Lei n' 9.783. de 28 de lanOlfo de , 999, Que "dispõe sobre a
I contnbUlç.;o para o custeio da pre't'idênCl8 SOCIal dos S6fVlcores publicos.
; ativos e inalivos, e dos penstonlstas dos Irês Poderes da União, e da outras

I orovtdéncias·.

_?2P. 1999 NEUTONLIMA Otsoõe sobre lsencão do imoosto de rer'lda sobre o décimo terauro salário.
325 r1999- CUNHA BUENO o._~_~~!t3 CJ Seguro de Acidente do Tr~balho.
33_ I,qgq PEDRO FERNANDES O.á nova ~d.aç:io ao inci50 I do art. '50 e acre...cenla fi 1<1 ao:. art. 16 da lei nO

I 7 827 de 27 de setembro de 1989, e dá outras orovidMcias.
338 , 1999 I CUNHA BUENO Altera a Lei nO 8.078, de 11 de selembro de 1990 • CÓc:hgo de Proteção e

Defesa do Consumidor. proibindo formas de Intimidação do consumidor de
~Ivi~ Wl.l1iwlt.

338 1999 ANtoNIO CAMBRAIA Aliem o art. 243 da Lei8.069,de 13de julho de 1990 - EstaMo da Criança e
do Adolescente

341 ,1999 . JOAO PAULO Revoga o art. SOB da Consolidação das Lais do Trabalho· CL T, a ftm de,
I e)l.cluir a hipótese de justa causa, para o empregado bancáOO. em caso ele

I I talla contumaz de _eniO de dividas leQalmenle eXJOlveis.
343' 1999 I'CHICO DA PRINCES~ 1.0SlitUI a Semana de PrevencAo do Aborto ~ da outras proY.J_~ôncias.

3o\Ii : 1!J'-l4 iRORFRTO PF~snA Fs;I~hAlAf'.I'I .;4 ohriQ;alori8rlarIA dA os 1:::I~~lIIriolt f~r~('".Avtjr.n5 Inscreverem
nas embalagens e rótulos de seus produtos alerta sobre a neceSSidade de
onenlacáo médica Dara o uso de medicamentos.

;-:i47-;'999 [JOSE PIMENTEL Dlspóc sobre a poIitica nacional de reaju&tes de sa~rios e dos benefiCIOS de
i . ! I ntesta.;ão contmuada da Previdência Social.

i 358 1<JY'J ENIOBACCI A1lera o foro competente para ações por emIssão de cheQUes sem rundo, e
d~ cutras orovidências.

-~~~- c1?99 I ENIO BACCI AcreSiCtlnta q 4° ao art. 171 do Oecreto-Lei nO 2.848, ,je 1940· Códioo Penal.
3M 199~-rEi'iiõ-BACCI fixa InicIO da contagem de prazo pela Imprensa a parur do 51' dia da

------1- I I oul)l,cac.'lo e dá ""Iras ""'vidênCIa•.
'36'1 1999!ENIO BACCI Acresce parágrafo 3' ao ano 63 da lei n' 8.078, de 11109/1990. e dll oulras

I I omvitténoas
382 1999 ENIOBACCI EXige contralos em tinguagem acesslvel e tamanho minimo de letras com

36'i
c.orpo 14116 ti dá! outras-providências.

1999 I ENIO BACCI Define regras para c;.léusulas que linntam (Iireltos em contraias de adesão e
dd oulri:JS oru",idêIlCla50.

384 1999 ENIOBACCI Aumenta a oona ouando QOra, danos à saúde e dll oulras providências.
365 1999 ENIOBACCI i.1stitui juros de mora a partir do 50 dia utll do vencimento da obngação 8 d:J

outras orovidOncias.
389 1999 ENIO BACCI Regula Indagação de jurado em sessão do tribunal do jUri 8 dâ outras

Ioro"ldências.
370 1999 ENIO BACCI Reduz para 3 (três) anos prazo para InfollTlaÇÕ8s negatNas em cadastro de

consumidoras 9 da OU!n:I!i prnvltiAnr.i"lf'õ.
371 ! 1999 I ENIO BACCI Fixa prazo de 10 (deZ) dias par~1 Goosumidol desistir das compras por

. ,
telefone ou~~spondência e d_~~).rclS prov,odências

372 1m , ENIO BACCI Induzir pela propaganda cons\IfY",dc..r 3 comportamento com daoos a saUde,
i darioo DDn,JS o dó outras orovldêndi.'S'

373 1999; FEU ROSA h.toditica os arts ~ e 30 da Lei rIo 9.491, de 9 de setembro de 1997, para

"3i2~ I 999bLSON MOURAO

considerar pnortã.1a a deseslatiZô..lç.:lO cas instituições financeiras federais, e
da outras oro.,.idêndas.
u:spóe SQOfe a mudança dO nome do Aeroporto lnlemadonal Presidente
Mechei. da Rco Branco. cara Aerooorto Intemaciun.al Chico Mendes.-"'d'''' "~,,., DISpõe sobre o Salário Minimo e a manutenção do poder aquisitivo dos

386- 1m PAULO PAIM
sarários.
Dispõe sobre a Politica Nacional de Manutenção do Poder AquisitiVo dos

-- - Salános.
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389 1999 INALDO LEITÃO Acrescenta parágrafo ao art. 104 da Lei nO 9.503, de 25 de setembro de

1997. Que instituiu o Códiao Brasileiro de Trânsito.
393 1999 ENIOBACCI Altera o inciso I do artigo 26 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 e dá

outras providências.
395 1999 ENIOBACCI Agiliza adOCào direta. sem observância de liSl.aaens e ela outras DroViClências.
396 1999 ENIOBACCI Dá preferência para adoÇão e dá outras providências.
404 1999 JOSE PIMENTEL Toma obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências bancárias

e dA outrR!': pravidllnciR~.
405 1999 JOSEPíMENTEL Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxas em razão da expedição de

certidões. por empresas prestadoras de serviço. para esclarecimento de
situações pessoais, em caso de vinculo contratual do interessado com a
entidade eXoedidora e dá outras providências.

407 1999 COSTA FERREIRA Dá nova redação ao art. 7° e ao art. 12 da Lei nO 8.935, de 18 de novembro
de 1994. ampliando a competência dos oficiais de registro civil das pessoas
naturais e de in\erdicões e tutelas.

408 1999 LUIZ B1TIENCOURT Dispõe sobre a COncessão ele reajustes mensais ao salério mlnlmo, para
Dreservacào de seu valor real.

409 1999 BONIFACIO DE Suspende andamento de processos eleitorais cujos autores revelam
ANDRADA desistência.

413 1999 ANGaA GUADAGNIN Acrescenta inciso ao art. 129 da Lei nO 8.213. de 24 de julho de 1991.
414 1999 ALCEU COLLARES Dispõe sobre a indexação automática doS salários. modifica a politica salaJial

e dá outras providências.
418 1999 IARA BERNARDI Altera a Lei nO 9.504. de 30 de setembro de 1997, que "estabelece nonnas

Ipara as eleicões de outtlbro de 1998 e dá outras orovidências".
419 1999 ELCIONE BARBALHO Altera of.l2" do art. 148 da Lei nO 9.503, de 1997, e dá outrasprovidências.
424 1999 HENRIQUE FONTANA Cria o Indice Nacional de Custos de Serviços de Saúd~, fixa critérios para a

atuallzaçao <Ias tabelas ele procedimentos CIo Sistema Unlco de Sdúdtl tl dá
outras providências.

428 1999 VICENTE CAROPRESO Vincula a veiculação de propaganda de produtos e serviços. focados no sexo,
à exibição de mens.ooeJlSJlducativas de interesse da Saúde Publica.

431 1999 INOCfNCIO OLIVEIRA Altera a Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
434 1999 MAGNO MALTA Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes e

psicotrópicas e sobre prevenção das doenças sexualmente transmissfveis
(DSrs) e AIDS a nlvel do 1° e 2° graus de ensino e nos cursos de fonnação
de professores. e dá outras Drovidências.

435 1999 PEDRO CORR~A Reduz a alíquota do ImpoSto sobre Produtos Industrial~dos - IPI, incidente
sobre vefculos adquiridos por representantes comerciais autônomos.

4~8 1999 HUBENS BUENO Altera ctispositivos do Decreto-Lei nD 2.84B,de 7 de dezembro de 1940 •
Código Penal e da Lei nO 8.072, de 25 de julho de 1990. que dispõe sobre
crimes hediondos.

446 1999 ENI08ACCI Dá a estagiáriOS de direito oportunidade de patrocinar defesa peta assistência
I iudiciária e dá outras providências.

447 1999 ENIOBACCI Proíbe a aàlçào oe açôcar ou outros ingredien\es na 'Erva-Ma\e. composto
denominado de "Uex ParaQuayensis" edá outras providências.

448 1999 ENIOBACCI Altera honorários . para advogados que defendam necessitados pela
assistência iudiciária e dá outras orovidências.

453 1999 ENIOBACCI Dispõe sobre a segurança nos caixas eletrônicos e 24 horas e dá outras
DroVidências.

-455 1999 ENIOBACCI Prolbo divulg;lção no imprensa dos nomes de d&v9dores inadimplentes,
antes de sentença judicial e dá outras providências.

456 1999 ENIOBACCI Altera o § 2" doart 42 da Lei nO 8.009. de 13 de Julho de 1990 e dá outras
.providências.

457 1999 ENIOBACCI FacUlta rearas de adocao e dá outraspruvidêm;j""".
460 1999 ENIOBACCI Altera o art. 42 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, permitindo adoção a

partir de 18 (dezoito) anos, independente do estado civil e dá outras
Iprovidências.

464 1999 RICARDO BARROS Acrescenta parágrafo único ao art. 614 do Código de Processo Civil· Lei n°
5.869. de 11 de ianeiro de 1973.
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477 1999 I BISPO RODRIGUES DlspOtl 50bre ~ obrigatoriedade de plantio d6 árvot'8ti nillNas dtl Gdda regIão.

i I
om espoc:a "'l" ..'.. ':ln ·eaç,clas ao o>Jinçao. na lo""a que ospecifica. o da I
outras Drovidências. ~ •

1--iN";.--+A~ A_~TOR__._ __,_. EME~TA . J
471 1999 PAsTOR Ol.lvE'RI\, ACfosconta par.igrafo único ao art. 12 da Lei n" 8,035, de 18 de novembro de I

FILHO 1994.
r--:4"7"5e--t~I7.999=-bF;:F"'RNANOO FERRO Anistia O~ conduto,.,~multados por infração ao art 112 do CóchQo de Transito

• Brasil,,,,o. I

481 I 19991 ENIO BACCI lsenla ao p10''''''nlo de llIxas para oblonçAo do 2' via do documentos
púbu;os ~oaj;:. \...:aI1.J1fiI ue ldenbclade. ce,"l.iOdu dt:! IlCJ~mtlnto, titulo dtt [

I
eleitor. atestado de óbito e outros), as pessoas Que comprovadamente
eSl.ivorem desempregadas ou percebam aia 02 (dois) salários mlnmos 8 dá

I ouU',:,a~s~Orr"o'!!IOO~n,:,"'''as",='===--;:c=;----,===:-:;::_::;;=:-:-;::-:::-:::=:;:----,;:>.:-1
484 1999 ENIO BACCI ESlatleleco que a contagem inicial dos prazos de inlimaç.io, quando feila

~ allrl ,és de ()11J~ ele imprensa soJa de 5 (cInco) dias após a publicação e
I-- __ _ i CIrculação de IOffiOJS o da oulras pro_cia•.

485 'I 1')9') IENIO BACCI Pro-vô prll20 de 10 (dez) dias pora vistas do advogado em processos o dá
I J. uulr .1 .... o·ovioY:nQj):.

!_48~_ ~~ ENIO BACCI ~f~ad~=~~"~;;-d~7.<:.c"rinta---:~"),--d"'ia"s-pa,---,---ra-,----,ju--:n"Iada,.,_""da;::-proc=::-uraça-=-=o--:em=-=-pro=cesso=::-1

~
../ I J::I'd 1!:r';;'J t:5ALt,;1 ~';Ir."" oi::rrt ,u (<kll) CI .... ::i pr~zo péfl'a OU\llr aUl(,.,r qUdnoo OCúlrer nomtllaçao :.

autoria em orocesso,ludiciais o dá oulra, orovidências.

~J . 1999 , ENIO 8.o\CCI AfttH<t inciso 1'1 do ... m.) )50s de c.p.e. e ,-li !..Iutr"d~ prOltir1énc.as
'484 1999 ENIO BACCi--------r'"mirtesubsbllliçào-êio lestomunha. aló 5 (cinco) dias da audiót'<:ia e da

Q~~~ro'1~na~s._ _. _ . -----==,,~=,,_----:_--.-_-,---,--_--,---j
Alltlra éU,.yu :,:; dél LUI O{iJ6, UIJ 22/00, :978. ~rd ~IVl~ jAI~i:. e Ud

r--:•••e--t==-r-==:-:-c= ---t-';O.•u~"'.."dê"'n"'coas"!·=.c--~~c--c-c-----=~=-,-----;c=c-c----------i
~.~ 1999 ENIO BA.XI Altera o ;nc'", Ido art. 1.039 da Loi n' 5.869, do 1973.

504 1999 c,'.;10-8Ãêl;I----~\xa em ~(~I~l' dWs o pagamento ou ,à"','m=entos'-'-''-'-''em'----a7''lra-'''-,-sob"'7-pen-,-''a-de:;::-1
onsAo e dá outras Drnvidências.

199!J ENIO BACCI

i
Tom'-l obrigatório aos suptlrmercados ;;i destinação de caiXdS r&Qislradoras
para atendlmenlO exclusivo aos derlClenles nSlcos. pessoas com maIs de 65
i~s.~la e cinco) anoB de i:dad9 8 oBStantes 8 d~ outr.Is orovidências

507 1999 ENIO E!ACCI rlod fica o inn·-.....) V do "rt. 265 da la' nll 5.869, ·je 11 da jar,,,,irL dll ·973 ;J c'.:\
I Ioutras Drovidências.

508 1999: ENIO BACCIA11Cé:;cer=a~as?'::Iedaçõesê2:;:7:;do~lna=·so::-;;11;:.:cd;:0:car1=.--;;2-:;37;-:;da::OL..::·--=n:;'-;;5--;;.86"g;;',--:a;:o:Cl"I--:de'-'",::n::o=,ro::1

512 1m 1ENIO BACCI =1~~~ ~a-::gra~~'~~;;;:~~~~Bo da Loi n' 5869, de 11 de jane;ro do 1973

r p._df1 outras"prn~~!~as ..
'I 5-t3 1999

1

C\J...HASlJENO Inslllui o '~Ion~nlu obngalOrio aos eslab8~ntospublic.c..s ae sa~
pelas IncJUSll1aS (18 CIgarros e denvados do tabaco. d8S despesas com o

I Ir::lt8mento de p.adent&S portadores de doenças provocadas ou agravadas
ID('10 tumo e 5u..S \,l"ll ....,..aos.

518 1999 !HERCULANO IDIspõe sobra informações que a empresa concessionária ou pennissionéna
~=:;;;-I-::A.t~GljJNEn!.-.._. !~~!:,~.~~r.li.'~ de-,!o j!f'star ao u~uario. _._.

r-S11l 1999 ISU_AS BRASILEIROIAcloscenla parllQl'~foao art. 82 da Lo; n' 7210, do 11 de julhO do 1984· La;
Ido Execuç.io Penal • para criar nas pen~enciánas alojamentos para

I
lY"rt,,, ~nl'Fl". riA l1oAn('JUl ,nrA(':t:'\-l'.Ol\taol~AA~ A riA ctoflnç.u: f;,A) --lalmenlo

I transmissiveis.
520 '1'999 ISILAS BRASILEIRO 1o;spõe sobra a obrigatoriedado das companhios aéreas nacionais orelllaram

i
I a m..rca\~o antenr.'~ Ja do numoro dos <J!:.oSei1tos dos ~l.aS"'lQQlros fiO

I omb3muo nos :Joro~ç.

20fi:! {.IANtOS.1
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538 1999 FELlX MENDONÇA Modifica a redação dos arts 48, 49 e 00 item 11 do art. 80 da LA; nO 6.015. dA

1973 (Lei dos Registros Públicos) e do inciso Ve § 3° da Lei n° 4.737, de
1965 (CódieJo Eleitoral).

539 1999 RICARDO BERZOINI Revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a
demissão de bancário, por justa causa, caso falte de maneira contumaz ao

,paoamento de débitos leQalmente exiQiveis.
540 1999 PAULO JOSE GOUVEA Acrescenta dispositivo à Lei nO 8.242, de 12 de outubro de 1991, destinando

dois por cento da arrecadação das loterias ao Fundo Nacional para a Criança
e o Adolescente.

544 1999 PAULO JOSr: GOUV~A Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens educativas
destinadas à prevenção de doenças sexualmente transmisslveislAIDS e ao
uso de drogas em livros e cadernos escolares.

555 1999 ROBSON TUMA Proíbe o exercício, pelas pessoas que identifica. durante o prazo que
estabelece e para os postos Que enumera, de cargos, empregos, funções e
demais formas de prestação de serviços para pessoas jurldicas Que tenham

'562
sido obieto de transferência do domínio público para o privado.

1999 RUBENS BUENO Altera dispositivos da Lei nO 8.009, da 29 de março de 1990, que "Dispõe
sobre a impenhorabilidade do bem de famflia".

563 1999 JOAOCALDAS Acrescenta artigo à Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução
Penal, criando local apropriado para o condenado com doença infecto-
contagiosa.

567 1999 CABO JULIO Detennina a obrigatoriedade de retenção, em folha de· pagamento ou em
meio equivalente. da contribuição devida às associações profissionais ou
slncucais a Que se refere o ano 8° da· ConsUtulÇ30· Federal, aprovad(l em
assembléia Qeral e devida par filiado, e dá outras providências.

570 1999 ANGELA GUADAGNIN Destina aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais da Criança e do
Adolescente os valores relativos aos prêmios prescritos das loterias e
concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica Federal -
CEF.

574 1999 ROLAND LAVIGNE Estabelece diretrizes para a implantação e o funcionamento da. modalidade
alternativa de tranllporte público coletivo urbano.

584 1999 REGIS CAVALCANTE Dá nova redacão ao art. 43 da Lei nD 8.078, de11 de setembro de 1990.
594 1999 VANDEVAL LIMA DOS Altera a Lei nD 9.696, de 1° de setembro de 1998, Que dispõe sobre a

SANTOS regulamentação da profissão de Educação Fisica e cria. os respectivos
Conselho Federal e Conselhos Rogionais de Educação F[sica, a fim de
suprimir li permissão do exercício da profissão aos práticos.

595 1999 GILMAR MACHADO Dispõe sobre a utilização dos recursos gerados por instituições federais de
pesquisa agropecuária.

601 1999 DR. HELENO DiSpõe sobre a obrigatoriedade da veiculação. de artigos da Constituição
Federal no rodaDé de iomais e revistas, editados em território nacional.

604 1999 NILSON MOURAO Estabelece pensão especial aos dependentes das vítimas de violência pela
oosse da terra e dá outras providências.

606 1999 CLEMENTINO COELHO Dispõe sobre a suspensão do pagamento das prestações habitacionais (lo
Sistema Financeiro da Habitação pelos mutuáJios desempregados das
R8Qíôes Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

609 1999 PAULO JOSÉ GOUVt:A Assegura a anistia total das dIvidas Oriundas dos financiamentos concedidos
aos mini e pequenos produtores ruraisEl dá outras providências.

610 1999 PAULO MARINHO Dispõe sobre a ut"ização de um quarto da jornada de trabalho para a
1-----. formacão ou aualificacão orofissional.

-ã2o~' 1999 WALDEMIRO TEIXEIRA Altera e aCrescenta dispositivos à Lél nO 8.629. de 25 de fevereiro de 1993
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos
à reforma agrária, previstos no Capftulolll, Tltulo:VII da Constituição Federal.

622 1999 PAULO PAIM Modifica a redação do inciso XIV do art. 6° da Lei na 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, alterada pelo art. 47 doloi ria 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, e pelo art. 30 da Lei nO 9.250, de 26;de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a isenção do imposto de renda das pessoas f1sicas acometidas
pelas moléstias Que especifica.

623 1999 RICARDO IZAR Dispõe sobre a conservação e o uso SU'lStentável das floreslas e demais
formas de veaetação·natural brasileiras.
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~-6i4 1~OO~OSÉ-ROBE·RTO Dá nOVD redação ao inciso IV do art. 41 da Lei na 8.625, do 12 de fevereiro de
I BATOCHIO 1993 - La, Orgánica Nacional do Min,.lélio PUblico -, e ao § I' do art. 370 do
! Decrelo-lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal -,
. , e dá oultas nrovidéflcias.
r-C2'!) T19(.19 ENIO BACCI Autonza OIVOf'C/O (llr81O aPóS separaçao de lato na mats de 1 (um) ano e aa
~ outras nrovldências.
I Ii2G--l 1999 ENIO BACCI FIXa em 60 (.....",ta) dias plllZO para Ingressar oom ação, principal em
I cautelares e dá outras NnvKSências
I 627 'I' 1999 ENlo"'B~A'cC~C~I-----,"'F.i.. em 3 (lrés) anos prazo para uSlJcapiao espedal em ..... rural de até 50
k:---J I Icjt!qL!.ent~lhectares edá outras prOltidéncias

626 • 1999 RICARDO BERZOINI Toma obrÇalória e instalação de pof18 de 58Qurança nas agências bancarias,
I, alterando dispositivos. da Lei nO 7.102. de 1083. COnf;lderando as. alterações

f--,~..;..._-:_~~=~~~_~~d,,-a.'oL!!e,r_nO 9.017, de 1995.
832 ; 1999 ; BISPO RODRIGUES Acrescanta O§ 3' ao art 14 da Lei n" 7.210, de 19l14, para garantir ao preso

portador do vlrus HIV em estado terminal da doença. o d,rerto a pnsao
t!bUtlUi;lr lA,IIIn ctlltJlkJllIIlttlllU 11100(;1,).

835 1999 DR. HELID

833 i 1999

!

BISPO RODRIGUES Modifica a Lei n" 9.294. de 15 de julho de 1996. que ·dispõe sob... as
restrições a propaganda de produtos fumigaros, bebidas alcoólicas,
medicamentos. terapias e defensivos agrkolas. nos tennos do § 4° do art.
220 da Conslituição Federal", proib,ndo a publicidade de produtos fumlgeros
e bebidas alcoólicas nos estádios e em eventos lje~rtiVos

,Allera a redaçao do art. 159 da Lei n" 9.503, de 23 de selembro de 1997. que
Iinslltui o C6r1 ':"o de Transito Brasileiro

673 1999 RICARDO BERZOINI

6~81999 RONALDO !Ailera o art. 40 da Lei n' 9.503, de 23 de selembro de 1997, e dâ OUb'llS
I-c .. _~~ASÇONCELLOS loro",déflcias
I-ll4O 1~!l!l NELSOr. PELLEQ.R;NQ i,EstabctOCe o numero maximo de alu~r cla5!'.'!..."i'_~uta~ basica.

844 11lj'J!l nEMI TI1INTA Modifica dl~po3iç.õo~ d.!l Lei n" 0.OC9. de 13 ao julhO de 1990. que -die.pOe-
sobre o EstaMo da Criança e do Adolescenle e da oultas providências·,

I proibindo a exposiçao püblica de imagens erólu:.as em capas de revistas e

F
' embalanens de videocasseles.

- ~7.. _ '~IY9 MARCOS DE JESUS Oispoe sobre o tardâplO do Programa ~aclonal de A1lmtlnts,..J\o Escolar.
664 i'~99 RICARDO NORONHA Aftera os §§ 2", 3' e 4', do an 43. da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de

~ _ 1990. nua C1~õe sobre os Bancos de Dados 9 Cadastros dos Consumidores.
I 665 11999 GUSTAVO FRUET Altera a :~ei nU 9.503. de 1QQ7· Ct:.olgo de Trânsilo Brasileiro, determinando

h--i os Ilmitos ce toleranda na pesagem dê velculos.
668 1999 NILSON MOURAO Da no•• reda<;ão ao art. 3" da Le, n' 7.986. de 28 de dezambro de 1989. que

I -regulamenta él concessao do ooneflc::ia proVIsto no art. 54 do Alo das
I-- Dis~'S;,-~_Çonatitucionais Trun:iitóri6s, e c:!á outr8s nmvidéno;..es·.

870 1999 ALOYSIO NUNES Altera o art. 47. § 3" da Lei n' 9.5(4. de 30 de selembro de 1997.
fERREIRA

Define a responsabilidade 0 .. 11 aas tnsLlUições financeirao; e empresas de
cr9dl1o nos casos de assaltO e <:"3 outras f)ro~~nClas.

f-~~8alI=-+-'~~99~I.,F~R~E~rR~E~JU~N~IO~R~--~D'!'!,Snt~;<;~S'~~ob'-'r"'e!!'!!0 Contrato de Trabaltoo da T.rce'ra",l~d,a"de",~.~----'--ec---"---1
&9JT1999 JOÃO HENRIQUE Altera a Lei nO 8.245, de 18 .j.; o·Jtubro de 1%11. LeI do Inquilinato. nos

16971~·~~Cj.'E~N7.I~O'B~A.C~C"I-----+'~~i:~i!JC~d=~~~·ssa-o -d-a-CartB,ra Naeiorla-I-de -Ha-b>-I-itaç--êQ
definitiva.

70S
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registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus comoonentes e afins, e da outras Drovidências·.

714 1999 GEDDEL VIEIRA LIMA Altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984-
Lei de Execução Penal, e dispõe sobre a privalização das Colônias Agrlcolas.
Industriais I! das Casas de Alberoado.

715 1999 JOSE LINHARES Assegura acesso de religiosos, para tins de assistência, nos hospitais,
clinicas e similares de ordem pública ou privada.

_717 1~9 CABO JULIO Limita a propaganda de serviços de telesexo nas emissoras de televisão.

::t.~
ALBERTO PRAGA Dá nova redaçiio ao artigo 60 da Lei n° 8.009, de 13 de julho de 1990,

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá oulTasjlmvidências
725 1999 NELO RODOLFO Dispõe sobre incentivo fiscal para contratação de trabalhadores, nas

condições Que especifica.
726 1999 INÁCIO ARRUDA Altera a Let nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, Lei do Inquilinato. nos

disOOsilivos aue menciona.
727 1999 CORAUC\ SOBRINHO Dispõe sobre a figura õo OUVIDOR, como representante tios consumídoras

Iiunto à ANEEL e à ANATEL. e dá outras Drovidências.
728 1999 CORAUCI SOBRINHO Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras bancárias

demonstrarem, nos extratos de movimentação de seus clientes. todos os
encargos. deSPesas e taxas, e dá outras providências.

730 1999 EDMAR MOREIRA Altera a redação do art. 20 do Decreto Lei "°3.669, do 3 do outubro de 1941
• Código de Processo Penal. determinando condições de sigilo na condução
do inquérito pOliciaI.

731 1999 AVENZOAR ARRUDA Estabelece o número de alunos, por sala. nas instituições de ensino, em
IOdos os n(l/els.

733 1999 JULIO REDECKER Toma obrigatória a utilização de equipamentos retentores. de vapores nos
suspiros dos tanques de armazenamento de combustíveis em todo o território
nacional e dá outras provk1ências.

734 1999 NILSON MOURAO Isenta do Imoosto de Rendaã gratificação natalina.
737 1999 AUGUSTO NARDES Estabelece um número limitado de cobrança de pedagio por mês, nas

rodovias federais. para os Representantes Comerciais Autônomos e
Roprosontantês de Pessoas Jurldicas.

747 1999 RICARDO IZAR Dá nova redação ao artigo 2D da Lei n" 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacão do MaQistério.

751 1999 L1NCOLN PORTELA Dispoe sobre a insUtulçao e a delegaçao de serviço de transporte coletivo de
Ipassageiros em veículos cuia lotação varie de oito a dezesseis lu~ares.

767 1999 DR. EVILASIO Toma obrigatória a divulgação dos custos com publicidade da Adminislração
Pública Federal.

773 1999 ALCEU COLLARES Dispõe sobre o aproveitamento de docente· leigo na falta de profissional
habilitado.

774 1999 FERNANDO GABEIRA Dispoe sobre a obrigatoriedade da produção. no país. de automóveis cujo
Indica de emissão de poluentes .atmosféricos sej3 igual a zero. e dá outras
prcvldências.

777 1999 ALBERTO FRAGA Institui as normas gerais do regime prividenciârio dos militares do Distrito
Féderal,.dos Estados e TerTit6rios e dâ outras providências.

778 1999 AL8ERTO FRAGA Institui na República Federativa do Brasil. a data de 13 de maio, como sendo
o dia do Policial Militar.

785 1999 UBIRATAN AGUIAR Dispõe sobre a dispensa de expedição de precatórios aos pagamentos de
obriqacàes de peQueno valor pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

789 1999 MARCOS DE JESUS Oispoe sobre medidas emeroonCiais de combate li prostltulçao tnfanto-iuvllflil.
792 1999 JOSUÉ BENGTSON Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de

Trânsito Brasileiro", para aplicar penalidade aos motoristas ftagrados

795·· ÃLBERTO FRAGA
fuma!:'-~9 na direção do verculo.

1999 Estabelece norma para o envio de acordos internacionais sujeitos a referendo
do Congresso Nacional.

798 1999 SILAS CAMARA Estabelece responsabilidade das indústrias tabagistas pelos gastos
governamentais com tratamento de doenças oriundas do uso de fumo e seus
derivados.

803 1999 RICARDO NORONHA DisPÕE! sobre a araluidade de emissão da carteira de idenüdade ao idoso,
77
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CÀMARA DOS DEPUTADOS

PROJFTO Df L1!1 I

CALDAS
---.::A"U'-'T'-'O~R-'----~C~!d~O_J,.tltlO .... Lel_n~_H.H4~~~~ J.l.'!..Qlro ~o 1~. :

Modifica a Lei .. 9.294, de 15 de Julho de 1996, que 'dispele sobre asI
r.'!IliçO.. a pmpaçanda de produlos fumlgams, bellidas alco6licas.
mtKtlcamunto~. tEuapldS 9 defensivos agrlco,as. nos termos do § 4'J 00 art I

I no da Constituição Fedp.r::al-, estab91ecendo limites adicional,. ã publicidade
_.. 1..__ .__,c==;;:-_-ló~~roduto~~umJgflrp.s~h@:dasalcoólicas. . .._ ~
841_7~'.9,~ i_R_IC__AHD,O FE.kRAÇO Altera °§ " do ano ll" da Lei n' 9.099, d. 2ti de selembro d. 1995· Lei dos

__ + Juj~dos Es~~al_~CJ.~eis e Criminais.,.~_~==--~-~ --,----,-----1
811 ",'fi VICtr;![ CAf"i)PR[SO A.Itt.." d ld I'" 9.C'Y' je ZC de :;otómbfO de 199:' qL:P. t:"aUl ,~ço; JUlZ41Jns

~ Cfvets e Cri~M1S.
-820 ! ,_ NELSON PELLEGRINO Dispcle snlJro procedimentos p.1ra """,bimenlo de pequenos valores e

. :.-,.'~:f;!..:~lrnbnlo..::....,.,o:!.~.__~~':isoas fal9t:u.las um IOSlJlLl. ~ .... r,n... :l·......nr..l~.
821 !1~ ICLÊNINTiN'Õ COELHO Da nova reJaçao ao art. 3' da Lei n' 9.491, de 9 de setemb<o de 19\11, que

-iJltem prx&dJl"!lerllos relativos ao Programa Nacional de Dosesta.tizaçAo,I I , ftlv .J a Lei rl~ i:l.li31, de 12 de atd de l~OO, t!I ~ outras VVICt;(tO.a~.
831 1999 I ALBERTO FRAGA Acrascenla o cnma de retirada de órgaos ou lecidos htmanos de ~soa viva

r-834 19Y9 I COAAU-C-I50-BRIN-H-O-T:'~~:~~~~~::: ~~ã"i:~êc:'e~d. junho de 1994, -q-uãi-ransIonnou---'
I---,- ~-l--- --!- ---~-.-~-'~!1~ho M_~_inis.!r_al_iv~ de ~f!!esa_E:~nõ~~~...:_~ADE em Aular uia.
, e J: 19:'~") , rlAV 1.) ocnzl i l,':e' ., O' h . ':!lo '.I tJu art. ~:' e u drt 104 da Lei n" ~.~-:), 00 !3 d~ ::s-~tomhroda
I-,=--l--L 1~7, ue instituI o Cód' o de Transito Brasileiro

838 1999 IMARCELO IlARBIERI --- Dispõe sob", isenção de IPI para os rap,...nlanles comerciais fiiiados ao
:on~lhc.i dtl '~y t:5t...·.:tallt~~ Cl.lfl:ti((;.dl~ t..:v E.... .Jd0'j.,j SJu Pa."lk).

'~"~~'.. . ~...., "

.' '*r.""
~~------------------------------,

1!IiN 1<0Il~1< lU PESSOA

I 886 T H19ll' RABA

rv2 !'9991CARLOSSANTANA

rsg5

I sgd

I

Dispõe sohre a jomada de trabalho dos mOlonst3'S de transpone rodoviário de
as~.J all"'~_

Dispõe sobre (J veu:ulaçào de mensagem oducatJva na publicidade de
'velculos automo~ores, nas emissoras de radioclifu'ião sonora e d~ son'S e I

una' .:.;n~. I

19991AUGUSTONARDES Altera a Lei n' 8.009,,de 29 d. março oe 1990, que dispcle sobre ai
I impt;rhr'l:lt;!, irtarlf' do bem de famlh.l J

19'=1';" Il_IL CARLvS HAULY----,I-ke'v~aal~L~uS dã"Lei rt' 9./1J6--:-ae 5 de maio de-1~. ~que· ·oiSpoo I'

sobre a compensaçao financeira entre o Regime Geral de Previ<lência Social
ft O~, P'&;'~ <1.. ')rt}vK!Mc:a d0<> !"l'!l'VIdores d1 Uniao. ('~'. r:-.'>.t.1r!OS. 00 I

I
Diçtnto FodaraI e~ Uuni<:lpios no.. (:;I"OS de contagem I"$';lprOC8: do lompo I
de contribuição para efeifo de aposentadoria, e dtl outras providências-,

_1: '~'~'~ !'-. >i- _. 'Jlii aç~i-º--à com~,c_n',:>lJlç'.~~..,r;e!i _lõ..!!.!r:e_"~_ r~1f.'!",r'':- :'":i.~j
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,

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA

~_ ..

JOÃO PAULO
de previdência social dos servidores de que trata, e dá outras providênçiªª,--

902 1999 Cria o CADASTRO NACIONAL DA PECUÁRIA BRASILEIRA, e dá outras
providências.

903 1999 SERAFIM VENZON Altera a redacão do art. 511 do CódigO de Processo Civil.
g11 1999 NEUTON LIMA Introduz o parágrafo 3° no art. 14 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei

de Execucão Penal.
913 1999 VIC PIRES FRANCO Dispôe sobre incentivo fiscal a empresas que contratem mão-de-obra

provinda da terceira idade.
911 1999 PAULO LIMA Introduz § 3° no art. 14 da Lei n° 7.210, (le 11 de JunhO [le 1964 - Lei das

Execuções Penais.
926 1999 EDINHOBEZ Acrescenta § 3° ao art. 28 da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe

-_. _.- sobre o EstaMo da Advocacia e a Ordem dos Advoaados do Brasll- OAB.
931 1999 LUIZ RIBEIRO Dispõe sobre mensagem de advertêiida a ser aposta nas embalagens de

bebidas alcoólicas.
932 1999 VlRGILlO GUIMARAES Tipifica como contravenção penal a oferta inconveniente de serviços

funerários e dá outras orovidências.
937 1999 ENIOBACCI Estabelece redução do vator do ingresso para pessoas portadoras de

deficiências f1sicas elou mentais, em estabelecimentos de cultura, lazer e
entretenimento e dá outras providências.

939 1~99 GEDDEl VIEIRA LIMA Di:ilJútt suurtt éI é1p1i(;él~ \lu § 7° \lu i:1I1. 201 \lél Conblituição Federal, com a
I

I
redação dada pela Emenda Constitucional na 20, de 1998 • Aposentadoria no
Recime Geral de Previdência Social.

941 1999 DA. HÉLIO Dispõe sobre a aquisição de obras em braile e de áudio por bibliotecas que
recebam recursos financeiros da União, Estados ou Municlpios.

947 1999 SEVERINO CAVALCANTI Institui o "Dia do Nascituro·. a ser festejado no dia 25 de março de cada ano,
e prescreve as medidas a serem adotadas pelos Poderes a que se refere,

i p::lr::l efeito da respectiva comemora.;Jo.
948 1999 MARCOS DE JESUS Altera a redação do art. 58 e do § 2Q do art. 61 e revoga os arts. 59 e 60 da

Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de limitar a jornada de trabalho a
seis horas diárias.

950 1999 NILSON MOURAO Di5põe 50bre a formação de cinluroe5 verdll5 no entorno de núcleo5 urbanos
e dá outras providências.

954 1999 LUIZ RIBEIRO Acrescenta dispositivo â Lei na 9.277. de 1996, que autoriza a União a
delegar aos Municipios. Estados da Federação eao Distrito Federal a
acministração e exploração de roaoviânas e portos feOerals e dá outras

Iprovidências.
963 1999 RONALDO Allera dispositivo da Lei na 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre

VASCONCELLOS as restrições ao uso e à propaganda de prodtJtCisfumígeros,. bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §
4° do art. 220 da Constituicão Federal. . .

964 1999 LUIZ BlnENCOURT Modifica a Lei na 9.294, de 1996, proibindo. a oferta e a ingestão de bebidas
alcoólicas em aeronaves e veículos de transporte coIEltlvo.

966 1999 L1DIA QUINAN Eleva allquotas do lmposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto
de Importação incidentes sobre annas de fogo, bem como armas· de
.brinauedo 9 dá outras orovidências.

-~~- 1999 NICE LOBAO Altera o art.~" in(;i6(.P I da Luin" 7.027, d", 1969.
975 1!l99 POMPEO DE MAnOS Obriga os Centros de Habilitação de Condutor~s - CHCs, a adaptarem dez

por cento de sua frota para o aprendizado dé pessoas portadoras de
deficiênciafisica e dá outras providências. .

977 1\1\19 EDISON ANUHINO Disoõe sobre o adicional de insalubridade oara carteiros. ,
980 1999 ROBERTO ROCHA A1lera o inciso I do art. SOda Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989.
981 1999 EDISON ANDRINO Dispõe sobre a regulamentação do (lxerefcio das profissões de Analista de

Sistemas e suas correlatas e autoriza a criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Informática.

987 1999 MENDES RIBEIRO Dispõe sobre a função redistributiva em matéria educacional no ensino
FILHO superior.

988 1M!=! CUNI-lA ALIENO Dispõe sobre a venda de pneuç para veículos: aulomotoi"e'l: de duas ou mais
rodas.

994 1999 BISPO RODRIGUES Dispõe sobre a protecão éi fauna silvestre brasileira.

I I
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PROJETO DE LEI,
r N° ;- ANO' AU~T~O":R~_-j~_cc-,--,----c-c==---:;-:-=--:;:-~E",M",E"NT,,Aõ'-:---::=:-::-:===:õ:=n;-..-I

1000 1'm "H8JO COSTA Altera a lei n' 6.404. de 15 de dezembro de 1976, atterada pala lai n' 9.457,
,de 5 de maio de 1997.

110114 1'999 GL YCON TERRA PINTO IAllera a Lei n' 9294, de 1996, proibindo ° uso de produto fumlgem em
I I I aeroporto e a oferta e o consumo de beoKias alcoólica& em aeronaves e

L ....eiculos de trans e coletivo.
1009'11999 ENIO BACCI I Autonz<l a entrada de pessoas ostom,zadas pela porta dianlEMra dos velcuIos

de trans rte coletivo e dá oulras ro..·idênc'8S.
10'0 1999 ENIOBACCI IAltera ° incoso I do art. I' da l" n' 9.491. de 1997. estab<llocendo a

rt.!dllZ" . o dl:t e~&:lto élrCl ·...alil.Cl· U 00 em sas e~taliliti.

1013 1999 EN'O BACCI

1015 1999 MILTON MONTI

'Ci~põe sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiência ftslca ao
s'slema de [ran rte coletivo e dá O\Jtras ovidências.
Eslabelece limes de peso bruto total e peso bruto transmItido por eixos de

IvelcukJs dEI trans e de ca as.

1072 1999 INElSON PFtl Fr.RINO ('..:II"~r.lpn7;~ no ~rnbitn da Lêi n0.:l ~98. rIA g de nl;l7pmnm 00 1qA~. rnmn

abuso de autotidade. a e""ooiçao, sem aulonzaçao judicIal, em volculos de
h="'"""=+'O==""".- -----j-'co=m"u"'r,""lc.."!Çé'!o roclal, daqueles slbm€ftidos ~ cust6cli§t"",o"lic",ia:cI",.:--;::-,---,-,=;'1

1078 . 1999 RONALDO Acrescenta o inciso XIII ao artigo 3' da Le' n' 9.472, de 16 de julho <1e 1997,
VASCONCELLOS evel"ld,) o dOttllNmento de lodas a3 cham&da& ne:s oontae tolofOrlic6s.

rl"0;;;8AO---;''''9'9;o~,-j-JOSEC:sH"'A;;VE;;S""''------fJA'''c''-re''sce=n"''lJ=.j~i:;po=siIivos'''·''·='7ã"'l"-e"i"'n'''''''8.'''O;':72::'-,'''[j~o''2''5''d70''J''·u''lho=d'''e''10'99'''o''','''q''u'''e'''d'''isp=08:-1
sobre os cnmes hedtondos.

1088 , 1999 BISPOWANDERVAL Acrescenla inciso ao § 20 do art. 171 do DecrBIo-lEII nl) 2.848. do 7 de
âezembro (Je , Y4U - ctJOJQ":::",!,,,o'c'-:-1'en7a~I.'-,--'----,--;-----:-:--c:-:-__:-7~==,-----,;:-1

1094 Úi99 FREIRE JUNIOR D,.põe sobre os acréscimos lega;'; incidenlOS sobro 06 reoolhl111enlos do
.~'==TT=-,----;=-=- -+""tri,~utos c contribuiÇÕeS federais efe~u~ a~s o soo vencif!lEt"lO. I

-'OU7 i 1999 IÁTIlA lIR.A '__-BM~od"",ifo",ca:,:-"o~a,-,rt'c:'1!\0u."'col",e!':Jin'!;':,9",.3"94~d"!oL211,:"-,d",e!Jd".~z,.em"""b,-"o~oo,,=,':,,996~,:-::=::---,,,,,,,:;::l'
1009 J l'.}9lJ PAULO PAIM Concede adN:ional de periculosidado aos c3rtoiros. all.orando o artigo 193 da

I ConSOlid das Leis do Trabalho.
, 100t1'itJ9rURSICINO QUEIROZ.. Acrosconla_d,sposilivo ao art. 63 da Lei das Contravençô<Js Pena,s'===:-i
11n7 '999 BISPO RODRIGU~S D.spõe EObra 3 obrigolotiododo dQ 00 ;;)g6n<:i.:.:J QQb'ongoir.J.r:: do pub~cld.1doo

I
propaganda.. quando contratadas por empresas nacionaIS para a reaüzação
de lr.ibalhos de sua área no Brasil, utilizarem trabalhadofes brasileiros na
co si ela mílO-d&-obra revista ra a re 'tilt.i exec ão do
Concede IsençaD do Imposto SOIlre Prool.Jtos Im:lustnaltI.aOOS para as mOlOS
ad ulridas oIisslOnaiS aulOnomos.
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
ANDRADA

1119 1999 VALDEMAR COSTA Cria o Acordo de Comutação ou Remissão de Pena por efetiva colaboração
NETO na investigação em benefício de réu ou testemunha por cujo depoimento

i possa vir a incriminar-se e dá outras providências.
l1lJ 1999 ARNALDO fARIA DE SA Cria o Conselho da Concorrência. a Secretaria da pequena e Média Empresa

Comercial e dá outras providências.
1137 1999 IEDIOROSA Dispõe sobre o temoo máximo de espera para atendimento na rede bancária
1139 1999 AIRTONDIPP Altera o inciso VIII do art. 20 da Lei nO 8.036. de 11 de maio de 1990.
1147 1999 If:DIOROSA Introduz parágrafo único ao art. 65 da Lei nO 7.210, de 11 de junho de 1984-

Lei das Execucões Penais.
1151 1999 FEU ROSA Acrescenta dispositivo ao Código Pena~. distinguindo como C1ime O

armaz.enamento. a venda ou a oferta de bebida alcoólica em posto de
abastecimento de combustlveis.

1152 1999 ALCEU COLLARES Dispõe sobre a revalidaçãO do Adicional de Indenização do Trabalhador
Portuârio Avulso • AITP e do prazo para ser requerido o cancelamento do
regIstro profissional desse trabalhador, de que tratam os a/Úi. 61 tl 56, lia Lei
na 8.630. de 25 de fevereiro de 1993, que -dispõe sobre o regime jurldico da
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras

Iorovidências".
1159 1999 L1NCOLN PORTELA Dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação da propriedade ou o devido

termo de responsabilidade de quem põe objetos empenhados na Caixa
Econômica Federal - CEF.

1160 1999 BISPO RODRIGUES Proíbe comercializar. fornecer ou servir bebida com qualquer teor alco6lico às
mamens das rodovias federais, estaduais e municipais.

1163 1999 ANTONIO JORGE Altera a Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal· no
i Que se refere a detentos portadores de doenças infectoconlaaiosas.

1169 1009 ENIOBACCl Institui o cheque pré-data<lo como forma de garantia e pagamento de
obriQacões futuras.

1170 1999 PAULO PAIM Dispõe sobre a Politica Nacional de Recuperação do Salário Mínimo. a
Comissão Nacional do Salário Mínimo e dá outras providências.

1175 1999 PASTOR JORGE Estabelece normas Quanto ao uso dO'ciçarro em locais públicos.
1177 1999 LUIS EDUARDO Dispõe sobre critérios para a fixação do valor da tarifa de pedágio no caso de

transporte rodoviário de carga.
1180 1999 REMI TRINTA Veda a cobrança de, emolumentos com base no valor do imóvel.

acrescentando artigo à lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973 - Lei de
Reqistros Públicos.

1192 1999 NELa RODOLFO Dispõe sobre a gratuidade e a responsabUidade ,dos serviços de
estacionamento de veículos em Agências Bancárias, Prestadoras de Serviços
Públicos, Hospitais. Shoppings Genters, e centros comerciais afins, e dá
outras orovidências.

1213 1999 RUBENS BUENO Dispõe sobre pára-<:hoques traseiros de velculos de carga e de transporte
colelivo de passageiros.

1216 1999 AIRTONDIPP Acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nO 8.218, de 1991, que dispõe sobre
isençào de tribulos na venda. por entidades. beneficentes, de mercadorias
estrangeiras recebidas em doação de representações diplomáticas
estrangeiras, no sentido de detenninar a imediata .entrega das mercadorias
às entidades, as Quais ficarão como depositárias até a Iibera~em definitivo.

1225 1999 FREIRE JUNIOR Altera a'lei n" 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que "dispôesobm a remoção
de órgãos, tecidos e partes .. do corpo humano para fins de transplante e
tratamento e dá outras providências.

1234 1999 LUIZ ANTONIO FLEURY Modifica a redação do art. 180 do Código Penal e dá outras providências.
1239 1999 INOCENCIQ OLIVEIRA Dá nova redação e acrescenta inciso ao art. 1°da Lei nO 8.989, de 24 de

1242
fevereiro de 1995.

1999 FERNANDO ZUPPO Altera a redação do art. 59 e 61 e revoga o art. 60 da Consolidação das leis
do Trabalho - CLT, a fim de proibir o trabalho extraordinário habitual.

1250 1999 DR. EVILASIO Estabelece limites para rufdo dos brinquedos.
1255 1999 RAIMUNDO COLOMBO Dispõe .50bre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI nas

aquisições de ambulâncias efetuadas por Estados, Distrito Federal e
Municípios e instituicôes hospitalares beneficentes.
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PROJETO DE LEI

-~. 'ANO ~~-I'--_. -'--eMEN'fA- I

f-~~~ ~999 ~LA~I~.~RZ_I__._.1~~C~~Ç~d~~=~I~, ~o~~~~;~~u:=~~o_,,:, 31\.112
'277 199'J I"KI:IRI: JUNIOR 'I Altera ""poSouvo ela Lei ,'·9.294. de '5 lle JUlho lle 1996, estabelecerdo

I Inova dt3finicào Dar"d bebida alcoólica.
I-Ú70 1<190 FP.~IRF. JUNIOR !Dlcp':""-' ".' bro ( !·.mOClmN\~O do oonngoc. o ogulkrle dGr.-n,r1 ~VotC o

le-slenhIadas em centro. e ""ldade. <le Iratamento e recuperação d'l

~--;:~- -- ~- -- ----- _--l.u7,,,u~a.no:-~,,,,,d"·7d,,,roga,,,,C',,,c,,,r,,:elle,,,,,nc,:,,,""''70",s.:.--:-;;;;-;,,,:::::::c::c-:T.:""F.::;:CCo"'C'C,:
I 1291 1)')9 . MARli', DO CARMO ,:ugl.i!.lm":l:ll ,-1 {~.'.~'"Af.: no .:.1ft. 3S, § ~ Jõ:I COI1S!itlJi·.;Jo Fedtll;Ji. u l.!: outras j'

~ d LA,RA ! providências.
fiifi 1999! GLYCON TERRA PINTO !Assegura o acesso dos mInistros religiosos aos hospitais públicas e privados I

t "00.... I

1298 1999 IMAX ROSENMANN A1lera diSjl<lsilivos da, Lei' n' 7.102, lle 1983 e 9.017. de 1995. versando I
sobre fiscalização e auto'ização para funClOn31TlSnl(l dos sef'Vlços: orgânicos I

i <!ti """Ufanca.

l-1~1 1~91~BERTOF_RAGA -..~r::,~. ~~_:~;~~7e2~n:n~:~mbro du 1995. que dispõe ~:_-:J
I 1305 ~ 1999l F.0NALDO IA1lera a Lei n" 9.504, de 30 de setembro de 1997 Que "estabelece normas I
h --- .:f V~f9NCELlOS para as eleIÇÕeS- a fim de tratar do distribuição de material de campanha.

1108 1999 I P,I.~ql~<)S [Ir J['~US i ; IOtQ-rJr,.~ Qtl" J:s. :;..Jpel~'; d. " h(J":>"':!JI~ p'..:~,::üs. fl .•(' lonh.:sr.'1 ~::I3g(:r ~ e :"'I.)m

U i I privilegiem nennuma reltg'ri3o. pel1TlltmdO a sua utlllzaç3D por qualquer:
Ienlldade religiosa II

, 1307 , 1999 W~Llcl1 PINhF!RO ;{eglJlafli'.:nt<J () ~ >~::ilv nr;; ar1. 'J7. il1ci&o X ~,J Con5litu~.~O red61C.1, e da

I1310 1 1999 1 WAGNER SALL;STIANO
Ioutras providências.
: Isenta os condutores estudantes do pagamento de pedâgios nas rodovias

1'311 11999 \ WAGNER SALUSTIANÕ
f<.aderals.
Altera o art. 83 <Ia Lei n' 7.210. d. 11 de julho de 1984 . Lei de Ex8CtJção
Pl'fla: ~ r.:\r.l cr;.:tr, Me; peniten(;~rias. aloj:~menlo$ (lar.ll pr.rtadoros 00

I i doencas 1fltec.1D-COOLaalOSaS Bde dooncas seXIJalmente transmiSSlveis.

1
1318 19991 HERACLITO FORTES Cria o Plogmma Complementar de Apoio à Saúde. pormitindo deduzir, na

d'=Clar:J(";':) r!-:. ;m~to de renda, as doações feItas a hospitais. matOf'T1ldades.

~27 19991 VICENTE CAROPRESO
c..asas de ~údo ., DO~O~da .saUde da rede Dublic..cl.
Dispõe sobre a veiculação de programas de saUde pública nas emissoras de
ldevi ......"'i,_·

~jfn-;;J9 ',:IOQ.(CRLlSIUS Alte'. o.rt 25 da Lei nO 6.515 <Ia 26 de dezembro de19n. I
I 1342 ,1m ROBERTO ARGENTA o.spoje sobre a i58nção lle Impo5l0 sobm Produlos In<luslriatizados (IPI) na I

I Jq...iS:l1~l; eX- .A."'~móYelS nlt.)Yjdos a alcoo. t,illl.:i«aCO por reprtlSitfllantos I
comerciais, e doi outras orov;dências.

1343

,_
AI RFRTO FRA(;A r1HlAfTTlin~ wt::a111~r:~n nne;. ::ar;:wplhno; ('fim hrinrJllAtYlc;. A Al111ipamAn'n~ OO!iõ

Iuar~s t)d dj"'l.:Ib\.JbS.
1344 1999 ALBERTO FRAGA Determina a parada obngalória ck>s veiculo, de aluguel 1~lCis) nos postos

~.l'mTN~J'oNLUM -_.-~~'~',_~;;;,Lei',,- 5.700. U" 1 ",,- "" ..,oI.<u U" 1971 ....~'""''"'''''' u I
ramo de rumo por hastes de can~-!..-nó! compos!~ das Annas Nacionais.

i 'i'l6 , 19~9 I PAUL0MARINHO ~lodifk..l .] Llli nO '.1294. de 1~ do .'ulho (lú 1996. Que ·dl~:-ÂI(' soore as i

i \ j
restrições ã propaganda de produtos fumlgeros, bebidas alcoólicas"
mecllcamenlos, terapias e dofonshmS agricolas. nos termos dO § 4° do art. i, 220 d.3 COllSti:ui~, 11 ::~dl·:.:l·, tstJ~elec€f'ldo limites à p...~;'IC.c3dt..: de

11349 I1999IINAclO ARRUDA
I orodutos fumloeros 9 bebid3s alooótic:as.
Obriq<) o Podor Pilblicn a realizar liCItação para contratar seNlt05 para

i I I
t:liabordÇão dI,; lstu.::lo dI: Imp.;iClO AnlblellLlt - E.IA • " re.:ip8cl. ..u Rtj~o ó/j
Impado Ambiental· RIMA.

! 1352 1'9991 MARCOS ROLIM Modifica a Lei nO 7.210. de 11 de jullo de 1984 (lei de Execução Pen:al),

I . I fi:lillluO fl"trAn.t'tl.lrlS ~"'8 n dirello do.. InWmos e condonados oi "'I~I'II;.JO e I

. I estabelece regras minimas para a revista das pessoas no Ambito do sistema

JnLi. i ,:,Ú.j Icu<ÁLoo MAGUA
o'mitenci.~_rion~al_.____.__.~_ .
Isentl ao impusto de renda os proventos de aposentadoM ou relorma
oorccbidos oelO3 DOrtlIdores dea~ reu~6idoe fibromiakl~.

1378 1""11 OR HELIO I Dlsp(l(! sonre a criação de Area de Proteção A'T1biental - APA. 'lO Dislrito de
......L-_ .. , I Sousas, Ml61iclplO de CamPlnas, Estado de São Pauto.
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N" ANO AUTOR EMENTA
1381 1999 NILSON MOURAO Altera o art. 3° da Lei nO 9.491, de 9 de setembro de 1997, que "altera

procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatizaçao , revoga a
Lei nO 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências".

1382 1999 GLYCON TERRA PINTO Modifica a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaQanda de produtos fum[geras. bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrlcolas, nos temos do § 4° do art.
220 da Constituicão Federar.

1388 1999 JOStJANENE Altera e acrescenta dispositivos à Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989,
relativos ao registro de agrotóxicos, seus componentes Q afins, Q à pena
aplicável aos infratores das disoosicões leaais esoecfflCas.

1395 1999 BISPO RODRIGUES Regulamenta o licenciamento e o funcionamento de ateliês que realizam
tatuagem e colocação de brincos, argolas, alfinetes e similares, com

IP\;frturcll,;8U di! l:Ipiderme.
1399 1999 ENIOBACCI Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, clinicas e

atendimentos de urgência, de manterem em seus estoques o medicamento
DANTROLENE SÓDICO ou similar e dá outras providências.

1400 1999 ENIOBACCI Dispõe sobre a rellisão do esboço de partilha, para ser levada ao juiz para
I iulQamento e homoloaacão e dê outras Dravidências.

1402 1999 DR. EVILASIO Modifica a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, estabelecendo restrições à
orooaaanda de medicamentos e taraojas.

1408 1999 GLYCON TERRA PINTO Determina a veiculação de mensagem de advertência. na ,propaganda de
bebidas alcoólicas. relativa aos malefícios decorrentes do seu consumo.

1412 1999 MARCOS CINTRA DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE AS INSTITUIÇOES
FINANCEIRAS BANCARIAS DEMONSTRAREM; NOS EXTRATOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE SEUS CLIENTES, TODOS OS ENCARGOS.
DESPESAS E TAXAS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS.

1417 1999 FERNANDO FERRO Dispõe sobre a participação do usuário na administração de entidades de
pesquisa cientifica e tecnológica da administração federal, direta e indireta, o
Compromisso de Desempenho e dá outras providências.

1421 1999 CARLOS SANTANA Dispõe sobre os principias e diretrizes para a cobranca de pedágio nas
rodovias do sistema nacional de viação, entre outras providências.

1436 1999 EOISON ANDRINO Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edificios públicos ou de uso
coletivo e dê outras providências.

1437 1999 LUIZS~RGIO Toma obrigatório que as empresas eçtrangeiras que exerçam atividades
ligadas à indústria pêtrolíferano Brasil encomendem um mínimo de cinqüenta

;por cento dos bens e serviços Que utilizem ao mercadOnaeional.
1441 1999 FREIRE JUNIOR Toma dedutíveis no cálculo do Imposto' de Renda da Pessoa Fisica as

doacóes a enlidades liIantróDicas.
1442 1999 FREIRE JUNIOR Estabelece preferência dos créditos,de natureza alimentfcia sobre os demais

de natureza diversa no re<Jime dos precatórios.
1450 1999 JOAO GRANDÃO Altera a redação do art. 29, do Decreto-Lei nO 1:455, de 7 de abril de 1976,

alterado pelo Decreto-Lei n" 2.411, de 21 de janeiro de 1988, dlspondosobre
a destinação e utilização de bens e mercadOrias· apreendidas por
contrabando ou descaminho.

1451 1999 CELSO GIGLlO Modifir:.[! dispositivos do Código de Processo Civil e do DécrBto-Lei nO 3.365.
. de 21 de iunho de 1941. SObre desaprooriacão.

1452 1999 JORGE COSTA Institui o Servico Civil ProfISSional e dá outras orovidências.
1459 1999 LUIZ BITTENCOURT Dispõé sobré. a notificação às Assembléias Legislativas da liberação de

recursos federais para os respeçti>los Estados.
1460 1999 LUIZ BITTENCOURT Acrescenta dispositivo ao art. 105 da Lei n' 9;503, de 1997, tomando a

terceira luz de freío eouioamento obriaatório de automóveis eveiculos mistos.
1462 1999 AGNELO QUEIROZ Acresc"!nta inciso VI e altera o § 4° do art. 6" da Lei nO 9.615, de 24 de março

061996.
1464 1999 RODRIGO MAIA Disoôe sobre a unidade de temoo de tarifacão nas chamadas telefônicas.
1475 1999 VANESSA GRAZZIOTIN Dfspôe sobre a regulamentação cadastral de pessoas juridicasjunto ao Fisco

~

e dá outras Drovidências.
1479 1999 MILTON TEMER Estabelece nomas para o Sistema de Armazenamento Subterrâneo de

líquidos Combustíveis de Uso Automotivo (SASCl. ~oma obrigatória a

1111l11111111JIIIIIIIII~1 R3
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IN·- ANO AUTOR T EMENTA

I apresentação de laudo técnico conclusillO sobre a estanqueidade do referido
i sistema e d~ oulrils nrovidênclas.

c.!489 1999 PAES LANDIM IRegulamenla o § 2" do art. 74 da Cons!lluicão Federal.

1490Tm I NEUTON CIMA I Proíbe a venCIa de bebidas alcoólicas nas dependências dos POStos de I

\ g:;umhna, ,jaluadOi em áreas: lIrbanas: e nao;; rodovi.uõ.~ riA ('.lV"Iv~l!ncia o ;
também nos restaurantes localizados às mamens das rodovias

1496 [1999 OR. HÉLIO Allera aLe, n' 9.503, de 23 de setembro de 1997. que institUI o Códogo de
Tra:nsito Brasileiro. para suprimir a PefTTtissào para Dingir com validade de
umi;lnv.

L'4~~-0,9~ ALBERTO FRAGA EstabEllecer;;lrns nerais r\Ar3 ~siçAo ce viaturas policiais ~racionai5.

'508 . 1999 LINCYROSSI D<ino_v~ ao art~o 44 do Decreto-Lei n' 2.848. de 07 de dezombro de, 1940 - . Penal.
150911999 CiNOROSSI Dá nova redação ao parágrafo 7G do artigo '0 da Lei 00-9.455. de 07 de abnl

I de 1997· cue define os cnmes de tortura 8 dá outras orovidências.
1510 \~.l9 EN\OBACCI Detennina quo as 9&t()'IQS lle lonnação \ll1 C01"lc,u\()l1)'5, d<> ...,i<>l\os

autnmnlnrRs (alll~§). que pm;..c;uam no mfnimo dez velcu&08 em sua
rro~. adaptem um para o aprendizado de pessoas portadoras de defidências
fisicas, o~ outras nrovldênoas.

1512 1999 LUIZ BITTENCOURT Modifica a La; n' 9.294. de 15 do julho do 1996. proil>ndo o "mOlChandising"

e-.- --~ ._~ de bebidaS ak:oóheos nas emissoras do tele,-'são.
1513 1999 LUIZ BITTENCOURT Modifica a Loi n' 9.612. de 19 de fevereiro de 1998, pennilindo a insor<;ào do

peças publlCittJrias na programação das emissoras de nadlodifusAo

1515 ,19991 BISPO RODRIGUeS
comunilária.
Allera a~, 130 da LOI n" 9.503. de 23 de SBlomDro de 1997. que im;ülui u

~ I19oJ9'\--c-_· CÓ(jigQjo Transilo Brasileiro.
tMiLTON MONTI Aitora diSOãS,uvos da Lei n' 9.394. de 20 do dezombro de 1996.

~ 152~f·!~)(J- I t1IZ BITTENrX1URT Acre~cnla artigo à Lei nO 8.842. de 4 de !3neiro de 1994,
15Jv 19!19 LUIZ BITTENCOURT ACfés.centa dois parágrafos ao art. 38 d<1 Lei nO 8.666, de 21 de IUnho de

!
I

1993. que -regulamenta o art. 37. inciSfl XXI, da Consliluição Federal. nsUtui
I normas para licitações e contratos :1a Adm nistrolÇão Püblica e ~ outras
, I n.ro\lldencias·.

1532 I 1999 ANGELA GUAOAGNIN Dtspõe sobre a elaboração e arquNamento de documentos em motOS
1---,.-... ' eletromannéticos.

1537 1999 ROBERTO PESSOA Altera a lei nfl 9.503, de 23 de setembro de 1997, para d"lsclplinar a
obngatol1edade do uso do ntgisUétlJor in~tdn~nev inalterávei de veloodade e

, lemO. • lacóerafo.
1549 1999 JORGE PINHEIRO Dispõe sobre o comércio de pnrlJlos agropecuános nacionais e imPortados e

- dá outras providências.
1551 1999 M'ÃRCOS DE JESUS Di5;JÕB sob'" a exposiçâo doi"'ag.",. o slmDolos religiosos nos ",partições

I núblicas loderais.
1557 19991 L1NCOLN PORTELA Dá nova redação ao § 40 do art. 68 e art. 99 da lei nO 9.610. de 19 de

fevereiro de 1998, qUê -Altera, aluallza 9 consohda t'I 'egislação sobre díroitos
autorais. {l dá oulra~ n~dên~&·.

1559 1999 DR HÉLIO Autonza a dedução do Imposto de Renda das. pessoas físicas. de daa:;óes

1:±999 ,ALCEU COLLARES

feitas a. entidados que 59 dedicam oi rabilitação de pessoas portadoras 00
dcrIC16ncia fl.~orea o cuidados de idosos.
Altera a Lei nO 0.036, de II de mala du 1990. a fim de permlbr a
movimenlaçtJu da conta VInculada no Fundo de Garantia do Tempo de
Ser~,no Mias oortadores de osleomiel·te crônlC3.

157U 1899 AIRTON CA5LAVEL Altera o § 7<> do art. 10 C8 Lei n° 9.45~, de T de aMI \.Ju 1&97. 4Ut:t -t"k1l'illtl UI)
I crimes de tortura e dá oulTas providências·.

-'582 (,<j~9 CLEMENTINO COELHO ' Altera o parágrafo JO do art. 47 da Lei nO 9.504. de 30 do setembro oe 1997. 8
dá outras Drovidências.

1583f1999 CLEMEN1INO COELHO Dá nova redação aos incisos I e 11 do § 20 do art. 47 da Loi nO 9.504. de 30 de
setembro de 1997. que -Estabelece normas para as eleições" para dispor
sobro a distribUi~~o do lemnn de nrnnanancfa eleitoral no rádio e na televisaD.

1587 1_ .PFORO FFRNANDFS Aut0ri7a o PnrlAr Fxecuthlo da UnlAo a ~ns.tJ1uir Linha de Crédilo Espacial para

I '-
Saneamen10 Financeiro de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. e 1\

, __ ~_á oul~ providências.
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Na ANO AUTOR EMENTA
1588 1999 LUIZ Sf:RGIO Declara feriadc nacional o "Dia da Consciência Negra" a ser celebrado.

anualmente. na data de 20 de novembro, em alusão à morte do IIder Zumbi
dos Palmares.

1592 1999 ENIOBACCI Institui a substituição gradual do papel branqueado a cloro pelo tipo não
clorado nos Ór9S0S da administração pública direta ou indireta do Governo

f 1597
Federal e dá outras providências.

1999 MARCELO BARBIERI Cria o Conselho Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho -
CONFETEST -e os Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - CORETEST e dá outras providências

1599 1999 LlNCOLN PORTELA Dispõe sobre restrições à propaganda de produtos fumlgeras e de bebidas
alcoólicas

1610 1999 POMPEO DE MAnOS Dispõe sobre o reaproveitamento de pneus nacionais usados pelo Poder
Público Federal, por meio do sistema de recaPBQem de pneus

1621 1999 GILBERTO KASSAS Dispõe sobre a identificação dos alimentos oferecidos ao consumo nos
estabelecimenlos Que esPeCifica.

1623 1999 ALBERTO MOURAO Modifica a redacão do art. 22 da Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941.
1624 1999 ALBERTO MOURAO Amplia o prazo para aju~menlo de ação rescisória, modificando o art. 188

do Código de Processo Civil (lei nO 5.B69,de 11 de janeiro de 1973).
1625 1999 ALBERTO MOURAO Dispõe sobre a reavaliação do preço daquilo que for objeto da

desapropriacao. na execução e na fase do precatório.
1626 1999 ALBERTO MOURAO Modifica o art. 82 da Ler n° 5.869. de 11 de janeiro de 1973, obrigando o

Ministério Público a intervir nos processos de desapropriação 9 anexos.
1627 1999 ALBERTO MOURAO Introduz novo artigo na Lei nO 3.365, de 21 de junho de 1941. dispondo sobre

a participacao do assistente técnico.
1628 1999 DR. HELIO Institui a Lei Antiaueto e dá outras oravidências.
1634 1999 FERNANDO MARRONI Dispõe sobre a utilização de papel noo-branQueado a~loro e seus derivados

no âmbito da administração pública federal direta, indireta, autárquica e
fundacional e dá outras providências.

1638 1999 JOSE GENOINO Determina a imposição de limites aos fina':lciamentos .com recursos
controlados da oólltica nacional de crédito rural, e dâ outras providências.

1644 1999 PEDRO FERNANDES Dâ nova redação aos art. 58 e 59 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, institulda pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, para reduzir
a jomada máxima de trabalho e proibir a sua prorrogação, e dá outras

I Drovidências.
1645 1999 PEDRO FERNANDES Acrescenta os arts. 59-A e 59·B à Lei n~ 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

para incluir, no conteúdo programático dos cursos formadores de
profissionais docentes, as disciplinas "noções da linguagem braille" e "noções
(la li"Q~()acm dos surdos e mudos·, c dá outras providências.

1651 1999 FREIRE JUNIOR Acrescenta artigos àLei nO 7.210, de 1.1 de julho. de 1984· Lei de Execução
Penal - para facultar à pessoa condenada às penas de detenção ou de
reclusão o direito de cumpri-Ia. em estabelecimenlopnsional próximo ao
domlcrllo de sua famlllaou de sua terra naml, eda outras providênclas.

1654 1999 JOSE BORBA Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 1990; para dispor sobre a
.possibilidade de saQue do FGTS.

1859 1999 MARÇAL FILHO Estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos
sofridos pelos usuários de seus seMeOS.

1662 1999 SALVADORZ1MBALDI Dá responsabilidade pela manutenção conservação e substituição dos
tanques de armazenamento de combustíveis em postos ~de venda. derivados
de oetróleo e danos civis e ambientais.

1863 1999 ENIOBACCI Prolbe a fabricação, comercialização e utilização, em todo o Território
Nacional, de redés de pesca, com malha inferior aOS. .

1664 1999 ENI08ACCI Proibe a pescacom:rede em lodo o território nacional, durante o pariodo de
trôs anos. Darll pescadores amadores e dá outras providências.

1667 1999 DR.ROSINHA Institui a carta de fianÇa para locação ide imóvél residencial por servidores
civis e militares da União.

1873 1999 ENIOBACCI Dispõe sobreapraibição de descontos nos salários dos frentistas de postos
Oe comoustiveisem !unção da ocorrência da emiS530 de cheques sem

~1..5
fundos e dá outras providências.

1999 JORGE PINHEIRO Toma obriQat6ria a existência de sistemas de segurança nas casas Iotéricas

2062 (JANI05)
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1694 1999 LUlzA ERUNDINA D,põe sobre a obrigaloriedade de cardáp;o em Método B",lle nos
~ _ reslau.r,-"a~nl~e:?s2b~a'!.'res~e,-,la~nch~~on~e!!,le"s,,-,-~-~-~~------,-l
,ti\l~ '9:::l!J Rl)N}\U~O CI.."põe :..:.:JI;) o (J, JfLlClO da caça amadora 8 CO ~ub!»lsténcaa.

VASCONCEL..L~O",S'-c-_-+ ~__~ =,,-__-1
:-1,706__1999 J,INÇOLN PORTELA -t-º" no.a redaçao ao art, 4' da Lei n' 9,2~.!!".J.5dO~,lho de '996. 'I
l1~j 199':01 OH. t-'c..lENO Altera O art. 10~ ..la lei nO 9.503. de ~j do StilBl'llOIO de 1997. e dá outras,

I nrovidêndas. I

1730 '999 J05Uf BENGTSON Modifica o art, I' da Lei n' 9608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe I
SObre o servico votumano. .

1739 1000 DR, ROSINHA
1742 1999 S[RAr,,~ VENZON

Di".rw'Vl :;obro o nrom........J...... o n.ubttcidodo do mOOICO~!'_t.C?",s'c..,-__~~_--1

AJh:tra o art. 113 da Lei nO 8.213, de 24 <1e j'Jt~ (\IJ 1991. permitindo ao
beneficiârio optar pela agência bancária de sua conveniênCIa para

i---- =_---+r~ece~bi~'me,'!':!'n'!Clo'!.!"do~bene~"!fiClO!:!'!!l!pr~"''!:<l~e!!'I1Cl.'!:!!'á!!'ri''-o,'=:cc:_==:cc:_=====c,c;cc
1743 1999 SILA-S-CAMAr-:A. CCllceou di!l{Jtlnw do 1J<:I!jdI'Il&nto de ruultas peJa nao-enlrega Utt UtK:I~~t6

relalivas aos impostos federais às microempresas desativadas. que

e----1---I~--~ .. _~~~nic:ia~_m su3! ati~irt~es,,-,,-'c------;---"'-~,,-,-_.---,-.,--,=;;---j
1744 I I'l'J~ SIl.AS (;AMA"" Croa a ot>ngaçáO <lo ,f;staldÇOO de geraoor de energia em !lOsp,tais doSUS,

1

1748 1''l'J9 BISPO RODRIGUES Obnga o revendedor de .elculos novos ou usados a Inlonnar o consumidor
, 00 valor da!> lax15 p. Impi:lslos cotrados pelos órgãos pUblicos pMa Que o;

t- mesmo clrcu", liYnlmente, e dá outras orovKlências, I
1140 11000 RICARDO NORONHA Vcd;) o dOGConto de choquos GOm pro'o'ist)o do Í\Jndos doe salários d061
~ • __ ~ o u.:ãtJlhador~ _er:"1 tlJr.JI.;!.:1,i outrdS r'rov,dênc.ias. :

1750 11999 MENDES RIBEIRO Dê nova re<laçllo aos artigos 12 e 52 da Lei n' 8 935. de 18 de novembro ~!
FILHO 1994, ,ampliando a competência dos ofid31S de rEqstm dvil diJS pessoas;

k- I r"!L._Ial5-.

1751 11999 fOR. HELIO Obrll;~a os espetáculos leatrcus e de TV a rdzerem propaganda de prevenções I
f-- __ ... _. :.... _ . à AiDS e de astl~!!l ao_~so de preset\'atwos. _ ~c~----

'11151 :9,> IJUS[ :;ARL05 ALELUIA IAi,.••• re<l.-,ão <lO """"" do artJgo 104 da LOI N° 9.503, da 23 du ...'embro II OEl 1W/, moafflcada pela LeI"'" Y.bU2. 118:.11 GBJ81l81ro elB lWtS e estaDelece

, I r!;~as_refem~es a insper~ócni.ca d.~_V:~l~u,-º~_--'TV--.: __ __ __ _~
179j )~-! r,"c.~oo IOIWÕ8 sobre medloas básicas indispensévtfi& a assegurar o estado de

h=+--=.gIV~AS~CONCELL05 ' inlearidade e eficlér1cia dos slslemas de, clln1abzaç!lo, -.-::c=~-,-,;=-----j
1161 19991"Q""I~•.:. [10 Acrescenta p::trá~~"lrr'l ;"](1 )1. ,,0 ca l J) nO 9 2l14. (JI] 15 de julho de 1996

I
' I'",ScU,,",CELL05

1763 I 1999 ['RICARDO BARROS Alie", o § 2" do Decreto n' 70 235, de 6 de março de 1972, nos Iennos que
~=_-1~":>s""''''''''''''~k-i!a_~_~~ ---,, ~ -c

1'176511%9]SERGIÔCARVALHO InstitUI O currtCUlO minlmo pa.. os diversos cursos supenores e dll OUI""I
:-. -- . 1__ . __ . . LEr'.'!o~~~~dê~nc!o::ta~s--;---'--C~",,"-;-=--:-'-'-'7'=C' c.,--.,,-.,.,,--:;c

176& •S 11.'\1' .~ , ' J C•• ' ,_ OS Acr JSGü.I1a pamgrafu lO.Jr1igo 44 do Dt...:rttlo-LI'II 110,) 2 L4é. de .. do dozombro

h I BI~CA.IA _de 1Q.10 - Código Po~. quo d,r:.põo $Obro pon3c~_cbit'Y3l&de dlnlltoe I
17ii 1919! I.:.NIO BACCI Define prôlZOs para suhstJtulção de caneflc!atos em ele çoes proporCIOnaiS 8 d;'t

___ . __~.. OUIldS .1J......."'nc,<I ....
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N° ANO AUTOR
1774 1999 CARLlTO MERSS

1780 1999 JOAO FASSARELLA

1781 1999 JOVAIR ARANTES

1783 1999 WALTER PINHEIRO

1785 1999 ENIOBACCI
1786 1999 ENIOBACCI

! 1799 19n9 MILTON MONTI

L~
1805 1999 FREIRE JUNIOR

1812 1999 ROBERTO PESSOA
1816 1999 RAIMUNDO GOMES DE

MATOS
1818 1999 POMPEO DE MAnOS

1819 1999 MAX ROSENMANN
1824 1999 AUGUSTO NARDES

1826 1999 PAULO JOSE GOUVEA

1827 1999 PAULO JOSl: GOUVI::A

1833 1999 DR. HELIO

1839 1999 MARCOS DE JESUS

1847 1999 DINO FERNANDES

~---
_.-

EUNICIO OLIVEIRA1048 1999

1853 1999 POMPEO DE MAnos

1861 1999 LUIZ SERGIO

1863 1999 DR. HELIO

1866 1999 LUIZ SALOMAO

1873 1999 PEDRO FERNANDES

1814 ~999 PEDRO FERNANDES

EMENTA
Dispõe sobre a propaganda instituiclonal educativa que deverá acompanhar
os filmes facadas em sexo
Altera a Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social, para instituir oabono anual para os idosos
e os portadores de deficiência Que recebem o beneficio assistencial.
Dispõe sobre o cancelamento das sanções administrativas que discrimina,
aolicadas a servidores públicos, e dá outras providências.
Dispõe sobre o acesso gratuito ao serviço de Internet via rede de TV a cabo
para hospitais e posto de sallde da rede pllbllca, estabelecimentos de ensino
de 1· e 2° oraus da rede oública museus e bibliotecas públicas.
Dispõe sobre a criação de Conselhos Escolares e dá outras providências.
Dispõe sosbre a instalação de sistema de monitoração e gravação e1etrOnlca
de imagem através de circuito fechado de televisão em estabelecimentos
financeiros e dá outras providências.
Altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b" da Lei nO 8.212, de 24 de julho
de 1991 , para prorrogar o prazo de recolhimento das contribuições

Iprevidenciárias de l'esoonsabilidada das empresas.
DiSpõe sobre a obrigatoriedade da indicação de despesas com publicidade

I oública e dá outras providências.
DIsp(le sobre a prolblc3o oara adocao do horál1o de varao.
Insitui o "Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde".

Toma obrigatória a inclusão nas bufas de med~mentos. de recomendações
e advertências sobre seu uso, em IiIlQU3Qem braile.
Disoõe sobre estrutura curricular das instituições de ensino superior.
Dispõe sobre o parcelamento de débitos de microempresas e empresas de

Illeoueno DOf'le llara com a Fazenda Nadonal nas condiç(SQs Que estabelece.
Modifica O Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, Que •
complementa e modIfica a lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962",
estabelecendo horários especificas para a veiculação de programas
ttduc;ativo:s.
Acrescenta dispositivo à Lie nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, dispondo
sobre a criação do cadastro dos trabalhadores rurais candidatos aos

i programas de reforma a!lrária.
Dispõe sobre o incentivo ao contrato de trabalho para o adolescente
abandonado e infrator.
Dispõe sobre a utilização da infra-estrutura da Merenda Escolar das escolas
publicas para· atendimento de programas de alimentação da mãe gestante
desnutrida.
Concede isenção de pagamento de pedágio para os veiculas de aluguel 
táXis. em rodovias federais.
Inl>ti\ui isençao do Imposto sobre Produtos InduslfializC:ldul> (IPI) na:s
aquisições de automóveis de passageiros, velculos de uso misto ou
ambulâncias feitas pelas Assocfaçôes de Pais e Amigos dos Excepcionais

I(APAEs).
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aauisição de motocicletas oor mototaxistas autOnomos.
Altera o art. 3° da Lei nO 9.472. de 16.de julho de 1997, que estabelece os
direitos dos usuários dos servicos de telecomunicaCões.
Acrescenta § 1· ao art. 8° da Lei nO 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para
dispor sobre o custeio das despesas funerárias do doador em potencial de
óroãos oara transolante.
Dispõe sobre medidas de ação compensat6ria para a implementação do
princípio da isonomia social do negro.
Dispõe sobre o pagamento com cheque, nas concessionárias ou
permissionárias de serviços publicos e nas prestadoras de serviços de
telecomunicações , das respectivas faturas de 5!lrviços de água e esgoto,
enemia elétrica, Clãs de cozinha e telefone. e dá outras providências.
Dá nova redação ao inciso v do art. 9" da Lei' nO 9.317, de 5 de dezembro de

1111~llmllllllnllllnlll!187
Documento: 33726· 1

2062 {JAN/05)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE l.E1

f.-...!:N!--"--+,A~N:!.'O~·l,----__-!'.A~UT.-º-R_.__+.,..,~__~~ ...!EM~E",NT",A"c-~ -~---,1
199G, PClftt ioc.h.ur êI!l poqUOfldS COn.5tru!"ra~ que e&pecifica como
bene~ciariasdo SIMPLES· SiSlem. Integrado de Pagamento de Impostos e
Contnbu;ções das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, e dá
outras ro...idências. I

Ois.oõe sobre mas de Preservação Permanen1e. ReseNa l~a'. eJP.P'oraç.ão
florestal e dá outras rcMdências.

A1lera o art. 18 da L8I rJ'G ~.889. <ia l3 de JunhO oe 1913. Que estatul nonnas
reguladoras do traballo rural e dá outras providênciaS. a fim de elevar o valor
da multa a "cada em razão de . - a esta lei.

RGIO CARVALflO

S RGIO CARVALflO

Esta~ece cntérios para o licenciamento amblental de atividades de
pesquisa 8 lavra min8f31 e para a recuperação de áreas degradadas por

i minam -0, r ulamef'llando o 2° do ~rt n5 ria Constltuirân FtiltAral

1815 1_' PEDHO HENRY

1877

1876

r,880 I IS99 : EDMAR MOREIRA Dispõe sobre. regulamentação dee profissão de Instrumentado' Cinirgico e
I au!onza a criação do Conselho Federal e dos Conserhos RegionaiS de

Instrume"tado~s Cil1Jl'g'.':".ll'icos~"..~~ _
1881 I 1')')0 ANCELA GUADACNIN Acrescenta paragrafo ao art 602 da Lei n° 5.669. do 11 de j8001ro de 1973 •

.=~~-.-o,-- j..'C=-"ód'!lo de Procosso C",i.!!vi".l.=-__---, -.,---.,-..,.........,."",;--,=-:;:;=:-:="1
1885 ""9~ EDINHOARAUJO Concede isençtlo de IPI para automÓ\lois a álcool adquiridos por

Altera o Dt.-crcto-Lel n 1.040. de 21 de outubro dEt 1969. que olspõe sobre
los Conselhos Federal e RegionaiS de Contabihdade. regula a eleição de seus
I membros. e dá oJUlras provldêncaas~. ~_~=~-

Acrescenta indso ao art. 1° M I Ai nO R qRQ. riH?4 rIA fl"!Vt<lrPo;ffi t1A 1Q95. 1111A

dispõe sobre IS8nç:tO do IPI na aqulSlçào de automóveis para utillza~o no
tran rte aJtónomo de assa eiros 1~~L!~(.JJ:e~~.~~~_~ora~_d!J

Imll~llmi~~III~Wlmlllll~1 8R
Oocumenlo: 33726·1

I i renresenlantcs ~merciais autOnomos.
'j~b/--l':lú~·1l:ÜiSUN ANUI"UNU -1 POSSibilita o BlWme IOlllCOIOgICO em alunos.1893j 19~J'J . LUIZ BITIENCOURT Modifica a Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dISpõe &Obre o Estaluto ;

. da Criança e do AdoIescenle e da oulras providências", proibindo a e"'biçao
de publicidade de labaco. bebidas alcoólicas. agrotóxicos. modicamentos. I

I
terapias. armas. munições e fogos ae .,Meio durante os programas
destinados 010 nliblico infanlf1.luvenil.

,-1897 i 1999 LUIZ BITIENCOURT Acrescenta seçao ao Capitulo 111 da Consollaaç,lo das Leis do Trabalho -'
I CLT. a fim de Mlabelecer a jornada do trabalho om aliv,dados. que 9'l1:99m

esforcos reoetitiV<lS,
1898 I 1999 LUIZ BITIENCOURT A<:.~ura infonnação prévia sobre chances de pr6mt3ção_e~m sorteio.
1902 : 1999 VIC PIRES FRANCO : Dã ao AerOPOrto InlElmacional de Val.<j..Cães, em Belém, Estado do Parà, o

nome de ..Acrnn....rto Inlema(.ional Rômulv Mdiorona.~

~~90'Ojg<J'-!.&R. Hruo---- I Cria a Area de ProtAl".M Ambiental - APA - do Rto Caoivari.
1908 i 1999 WAGNER SALUSTIANO Altera a Lei n'll 9.503. de 23 de setemb~u de 1997. p;tr3 estõ.bclocer roqUisit~ I

complemontares de habilitaçao aos ml)loc:clislas que ferem executar S8MÇOS
I

de entrena. 1
1923 19991DR BENEDITO DIAS Altera. Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as restnçõos

ao uso e à propaganda de prndutOS furn1gert's. bebidas alc06li:::as.
medicamentos. teraoias B defensivos agrioola':i. nos termos do § 4° do art.
220 da ConSlilUlçao Federal", para proil>, o consumo d<l llo>bldlS alcoólICaS

I----,.... ... - nas aerona'V'es BrT'l VÕ06 comerciais domEl'Slicos

f.-!W- !~~ROSENMANN Derine a Polibca Nacional de Turismo e djt oultas orollidências.
10]2 t 1ygg EUNICIQ OliVEIRA Es.tipula prazo para o pagamento de indenização aos segur3d06 nos casos,

de mone Oll Invalidez n'ermanenle.'--r·I 1933 P,I91) LUIZ BITIENCOURT--- I Dispõe soIlre 3 autenticação mecânica de d~rneNos por instituição

I ,.38

1

'909 r.NIQ BACCI
bancaria.
A1L~ld d l~i .r 8.069, lJtt 13 li!:: juDIO cJtl ~9&O • E::'1.dl\,llu iJc! Crlc!rl',.<'I a Llu l

I I Adrncscente, definindo li pennar"lêflcia oe inlemos nas FEBEMs, I
excluSlVamenle para menores de,8 anos. e dá outras Ofú'ildências.i.1939rl-999 VALDECIOLIVEIRA lsenld do Imposto &Obre Produtos IndusLrializadôs os apal1:l.ho~ e arbgos para
uso no exercloo da medICIna. quando aoqUlndos por nosplfal!> publlCOS

I I um....el'Sllános.
i"1G40 1999 VANDEVAL LIMA DOS Altera a Lei nO 9.610. de 19 de fevereiro de 1998. que dispõe sobro eJireilO6

SANTOS autor.mj, o Sistema de arrecadacao e <'i~~_Q)~~~ft~::a.

" " .

20(·2 tJAt>,I.'05)
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PROJETO DE LEI

I

EMENTA

Dispãe sobre o seguro de acidentes do trabalho de que trata o inciso XXVIII
do art. 7° da Constituicão Federal.

Altera dispositivo da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para pennitir a
movimentação da conta vinculada do FGTS após dois anos de inatividade.

Determina que o autor ou suspeito de praticar um crime hediondo, deverá ser
representado para responder por ele junto a imprensa.

Obriga divulgação de mensagens sobre medicamentos genéricos. nos
anúncios de remédios e similares.

Veda a instalação de depósitos, com estrutura metálica, em postos de
serviços automotivo e suas correspondentes tubulações, sem proteção contra
a corrosão.

Determina ainserçao de mensagem de advertência na propaganda de
bebidas a~co6Iicas.

Altera o inciso I e o parãgrafo único do art 22 da Lei n" 9.615, de 24 de
março de de 1998 e dá outras providências.

Altera a Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986. que "dispõe sobre o
Código Brasileiro de Aeronáutica". de forma a proibir o uso de aparelhos
eletrônicos oorláteis a bordo de aeronaves".

Dispõe sobre a prestação de serviços penitenciários por pessoas jurldicas de
direito privado.

Concede isencão de pooamento de pedágio no caso Que esPecifica.
Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e dá outras orovidências.

Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997, introduzindo artigo que toma
obrigatória a ampla divulgação das tarifas praticadas pelas prestadoras de
servico telefônico fixo comutado e de servico móvel celular.

M~rno ;~o 11do'rti_Ú.~

Documento: 33-126 - 1

Dá nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei nO 7.102, de 20 de junho de
1983.

Altera a redação da Lei nl> 5.700, de 01 do sotembro de 1971, substituindo o
ramo de fumo por ramo de algodão. na composição de Armas Nacionais.

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do tabagismo como causa da
morte, Duando do oreenchimento do atestado de óbito.

Dispõe sobre concessão. pelo Poder Público, para exploração de rodovias
federais, com cobraflca de oedáaio_

Altera a Lei nO 9.503, de 27 de setembro de 1997, Código de Trânsito
Brasileiro, em seu art. 136, 111, dando nova redaçao.

Altera a redação do art 489 da Lei nG 3_071. de 1° de janeiro de 1916, Código
Civil, e dos arts. 927, 928 e 929 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Códiao de Processo Civil, e dá outras providências.
Altera o art 416 do Decreto-Jej n° 3.689, de 3 de outubro de 1941· Código de
ProCOMO Penal.

deficiôncia fisica, no sentido de incluir no beneficio fiscal os representantes
comerciais autônomos.
Institui o contrato-padrão para a prestação dos serviços de telecomunicações,
energia elétrica, gás, água e saneamento por empresas públicas ou privadas,
e Clã outras [lrOViClênclas.

Altera velocidade para motocicletas onde nao exista Sinalização e dá outras
I orovidência.

Proíbe a liberação de recursos da União, dos Estados, do Oistrito Federal e
dos Municípios destinados ao financiamento de eventos culturais
patroeinaClOs ou co-oatroeinados por indústrias tallagistas_

Dispõe sobre a formação compulsória de provisão, pelas empresas
Iprestadoras de servicos, para o paQamento de obriaacães trabalhistas.

Dispõe sobre os incentivos fiscais para investimentos em projetos de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico de empresas prestadoras de serviço
de telecomunlcaçõe::<s_-'-'no=B.'-'ra""S1,...·I.c--__--,;---:---:c=----,-- --:--:--1

:=-,:-;:;;;:=-=::-;;-~-t-"'DT-is~poe'::-'-=sobre a inserção de mensagem de advertência na propaganda de
bebidas alcoólicas que esclareça sobre os malefícios decorrentes do seu
consumo.

U" ANO AUTOR1---C---- 1--

-1949- '1999 ARLINDO CHINAGLlA

1952 1999 GILBERTO KASSAB

1955 1999 RICARDO NORONHA

1958 1999 ADAOPRETIO

1981 1999 ARNALDO FARIA DE sA

1969 1999 NELSON PELLEGRINO

1971 1999 DR. HÉLIO

1975 1999 JOAOPAULO

1977 1999 VIVALDO BARBOSA

1980 1999 ROBERTO PESSOA

1081 1999 -nODCRTO peSSOA

1982 1999 ROBERTO PESSOA

1985 1999 EDINHOBEZ

1989 1999 TELMO KIRST
1995 1999 GLYCON TERRA PINTO
2003 1999 EDMAR MOREIRA

2012 1999 RONALDO
VASCONCELLOS

2015 1999 ENIOBACCI

2017 1999 CONFUCIO MOURA

2019 1999 NELSON PELLEGRINO

2020 1999 LUIZ BmENCOURT

2027 1999 lINCOLN PORTELA

I 2035 1999 PAULO FEIJO

2037 1999 MEDEIROS

2050 1999 ENIOBACCl

2051 1999 DARcJS10 PERONDI

2062 (JANI05)
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·'·:-::W:~·,,.. CÁMARA DOS OEPUTADOS

r
PROJETO DE LEI

N' ANO AUT~-- EMENTA
Trânlitto Brasileiro

:l~51 t'- i .-Jm·;c~.J .JRA'vilEIRO---·· ...·-i>etemllna sobrb o ~L/;;l de veloC,d8()e nãs n:XK,;~-;-._ .... - -----
r~Õ61 "999"[SllAS BRÃSILEIRO Toma obrigatoria a ""plantação de instalações de distribuiçao de gás
I h _ _ r"mh, ,-Ú",,,,\ p.m pl'tif;"'Il"'''- np U'Vl fI-l'lhlicn

~~~~'- 1'99il:'LAS ilRAsILEIRO . DISPõe sobre~I11IJIt8S de~mata· no.dinanciamontoS·concedidOs 00'- seto"'s

r' li· L-. 1"19 S;-\~, BRASIU::~O f.-~~:a~[~rall~ Ar(;U:'IO ZI".oUté.:r.I';O ~CC·J-:",-:ú-:O-:31;-Cc·"c·,:-c·\;-::,-::"'~,.-:-;7~ ;rl~~~icos de'

~ J inlerco$S6 econômico u dá oulra:to rovidênciaa.
I~D70 1 '999 JO O MAGNO ' Diropõe SODrO normas e parâl1'JoAtros a serem sogujdos pelas empresas objelo
I ' a.... ~r_L~.!I.~ ..::-.:;.s1 oe úust:s~!:.-~ ..... e j, ...... ~.r"';.. Ji0.IJ...:"C.. ;,.

zõn I'999 JOÃO MAGNO Dispõe sobre préVIO registro ou licença de autolicad. am~enlal para
aindus.JO r.(. orç;l"TlonlQ (lD tJn.ao ne PI"OJC10 ou ath'ldaae q:.Je ootonclatmenl(t
afete ou e;,., .lfiQUtJ lo m&1O í::lmbllmte.

2õilõTi999 :LUIZ BlnENCOURT Dispõe sobre a proitliçao da veiculação pelas emi...,ra, de I"e\lisao de
I comerCiaiS dOS produtos Que especifica nos horénos de<;bnados aQ pUblICO

~O_73 I. ,'999 MARCOS DE JESUS [);spôc sobra a reserva de imóveis, construidos por programas habitacionais.
1_ _ ã mulhF-r slls.te,t.~t·,1o de familla Bdá outras ;:>ro\l~ên-::ias.

2074 \1~ JAiMe MARTINS IAcraSCElnta diSPOSItiVO a Lei nO 8.245. de '1) de autUDro de 1991, que dlsp6u \
sabre ~~~i'~!..~ Imóveis urbanos e as proood(rnantos ~~ii~rtinentes.

J--.~"O""70rl·-:1"'l'::-:'l9::-t"P""~V":-'O;-P"A=IMc;------jI-;V"'''''J'7Ot . (I ',. f '.lkUIO Cf:' sal(ir'!o-de-btlllet!::",j -:03r:I "] 'Xlnr: :," ~,j(l C:;1 re~dJ I
I

I ~niclal Q r~ra (J~ rAajUst9~ p9ri6dicos cios proventos m:utfido!i pel3
I tprevidênl::i3 Social.

f-;;-20'"B;;~;-+"";';-:Y''''19;;+, np':-''''j;-c;;;O:;P;CA;cI~M;----IAlIara dlSi=. - li -......-·L~..-n7""a"OCJ(i"--,"d-.-,"l-d-:.-I;'.,-:.;u t't. 1~r:.l, :l.m. ÇJú n iV d,

I I moYimentaçc1o da conta YlnCtJlada do FGTS após dois anos de inatividade. I
2080 I 1'Y.l9 I LUIZ BtTT(NCOUnT I C:!Iolabeleçe porconlual di!! progrM'laçio inti!!nlo-juverUI que daver6 ser

I deSÜn.illlO a ati'li.:.Ja...:os I3duUJt.I,i..Is.

r:; J__ Infanto- 1JVd.
~OO' , i999fWIT,WElINTON FAGUNDES Alhlra Oatl. 27 da Lei n' 7.2'0, de I' de julho de , 984, acr.scenla parágrafo

ao art. CJ' e altera a redação do art. 13, ambos da lQ: nO 8.019. dp. 11 de abnl,
, I . ce '990.

209. T'~.l<Í ISERGIÕ"B'CA"R..RO=S,.-----I'A:~,le~ra=o~art."~·3"'---Od;::a--.-::Lei~.9à6,de 2a de dezembro de 1989, que
I ' I -rdQlll,f1menfíl a cnr~··r.'ilSào de ttcrp.f:,"jo ;lrav;'ito 10 art, 54 ~~I Atu das

, I DI Constitucionais T'ansilÓllas e dá outra. providências",
1-;;20'"0;;;5;-r.,,"Qq"'Q RI~pn ROnRIGI IFS A,.roMl('J:lnta r\êu'áarafo ao <,rt 58 ria Iei nO ~ 1M /'tA 71 tIn ~IArnlvn riA 1Q7tl.

: ~ a tim de pr, I~i, : ·lê,T.I':· > e .Jr;L...gen~ palJ b,:·').): .t2: pl':,r:C~ .. G·~ 'IIdnda::: Utt
, I medICamentos.

2'03 , lq99 iGON7AGA PATRIOTA . Acrescentii"'ao'~ca=PU"I-,do:--::.:;rt~7"'c:.:-e"><P=re-::s"'sa~o'c;·':-::..,gurança public.a", allera °§ "I
, j (I acre.sce ....~ ~~ cc .. t... 80 m&3rno olnigo dd le, ,,0 ":,,€Uo. vc:l i'J du ,je...:ClTlbt'o !

: Jde 1986.
210B . 1999 VIRGllIO GUIMARAES I Dô'i'--"'''õe'''''~s-o,.-br:-e-,Ii-:mc:i'.,.a-:do.,.-.,.le-:m-OO...,--d.,.e-e-spe...,-ra--:p·~a-,.:-.",cc.n"d"ime=n:::,o"'--=ncco.::11

I I estabeteQrlh:,nius LCil)(;.~CS. i

'h2110
11999 ~~;;;~EIL(\S 1;:~~~~:.~I,:~~:~~~~~~:'~~~f~::a~.I~aod_e~~~IO~~~J

J.1-;"1 ,1~-Eúu",.M.OlJ-BAA80SA IAltera a L~ n" 9.2~. de 12 de feverelfO de 1006, que drspoe sobro ai
I ratuidade dos atos necessario.s_ao e~~.~~íc:i.!' da cidadanla. I

1

1m' 1999 LlIlZ RITIENCOURT Dá nO'/:"! r."ll,"".lção ai' ~ 10 P. r&v['''' I ú~ §§ 30 e 40 t.!~J ~J1. 70 L~a lQ; oI' 11.294, do
15 da julho de 1996, Que -dispõo SObre as restrições ao uso e ti. propaganda'
de produtos fumlgel'OS. bebidas alcoólicas. medicamentos. teraPias e
dr~fensl""os .,.,.i(;oI;J_;.... ,~,)5 torm:""> <:lO ~ 40 f';J art. 'l2"l r.:a (:2!."·-,ill.:..__;.lli~::C~J'·· ,

212' í-'999 iRAIMUNDO GOMES DE- Acre<eenta parágrafo unico ao art. 5" da Lei n' 7.a27, oe 27 de ..lembro de I
~ MATOS __+=19S=9~.---....,..-;-_____,--:o-:--,-~_____,_,_---------

1125 1·~·"'~'~··' ..lr·li'.I~,-~ OIS" so~,v •. .-~~,:.f1$(....1laontil1;defibntn:'pic:l. ~
-2120 11999 i·nARCI::'lo P!=RONOI RArj'U7 4) percentual de multa devida poro atraso no pagamento de tributos. e

co~~bui~5_ad~n.lst.rado~§I Receit~ Fe~aL _

-~,i 33G, I· -~,1~~DD~:JC-'i:}-I·-O·~,-i:p-;i-cEc;-'R,,10
0
::"NN"DD~II----tu,,·:,.l:,no',8"ê;',;,',,:J,=",:·J,:"".:U,:.=';:L::4=":,,~=.=L="::' n~O:,9,:;.:I,:!l4s:=de:.7.;ó';-=c"'"=',:,:lO=J,:.:,1;:"::JL::- ':;;:;;;;:;:-:;;;1

'" • ;r,Jõ:1

1

1 rlll""'"' ... Possibilita que os bens provenientes de doação e que sejam importados por

I
entidaties t~nLt6pica9, j~ntas Ou imun{t'; peoS5..1m ler dlOlsembaraço

• aúlJane,ro l"l:ilh'~C"U~.::e=;;:--:-=::::::-===::-::- _
2j]~ r ;999 DARÇ_IS_'()~NDI Cn.--coninbÜ-õ ,Jestinada "i.ioiiiírnõ;==
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do consumo
de c1aarros, charutos, ciaarrilhas e de bebidas alcoólicas.

2149 1999 DR. HELIO Acrescenta o Inciso VII ao art. 105 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui O Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
obrigatoriedade de fixação dos chassis nos veIculas do tipa "ônibus' e

PEDRO FERNANDES
"microônibus'.

2150 1999 Dispõe sobre a recondução aos cargos que menciona, e dá outras
orovidências.

2152 1999 JOAOMAGNO Dispõe sobre a multa apliCável às microempresas que dei)(arem de
apresentar a declaração de rendimentos.

2154 1999 FLAvIO DERZI Altera as Leis nO 9.503, de 1997 e nO 8.666, de 1993.
2159 1999 BISPO RODRIGUES Acrescenta dispositivo ao art. 2" da Lei nO 6.321. de 14 de abril de 1976. para

que as empresas beneficiárias do PAT mantenham nutricionistas nos seus
quadros ou eleijam a presença desses profissionais nos quadros de suas
conveniadas.

2160 1999 BISPO RODRIGUES Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico para os
fins Que especifica.

2163 1999 ROBERTO PESSOA Assegura a distribuição de leite aos nascituros de mães portadoras do vlrus
HIV.

2165 1999 GERMANO RIGOno Dispõe sobre a obrigatoriedade de abastecimento do mercado com peças de
reposição, pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabricantes e importadores
de veiculas automotores, a contar da data da suspensão da produção ou
imJmrlil~ do veiculo.

2172 1999 IBER!: FERREIRA Dispõe sobre a concessão de financiamentos habitacionais e estabelece
condições para a renegociação dOs contratos de financiamentos habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras~rovidências.

2175 1999 MARCUS VICENTE Institui o Dia do EvanCléllco em todo o territ6rio nacional.
2179 1999 ARNALDO FARIA DE SA Prevê a elaboração e a aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

como requisitos prévios para a implantação de estabelecimentos comerciais
de orande porte em áreas urbanas.

2181 1999 WILSON SANTOS Da nova reáaçao ao 8rt. 17. ClaLei n" 4.771, de 15 de setemoro de 1965
(Código Florestal), dispondo sobre a reserva florestal tegal em projetos de
colonização, de assentamento e de loteamento rurais.•

2185 1999 ALBERTO FRAGA Estabelece ooollatoriedade de advertênciils dos riscos do .á.lcoolem rotulos e
I proP8oandas de bebidas com teor alcoólico. e dá outras providências.

2186 1999 LUIZ BITIENCOURT Institui o Dia Nacional do Cerrado.
2190 1999 VANESSA GRAZZIOTlN Acrescenta artigo à Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973, estabelecendo

3 rotenção da receita do medicamentos sujoilosà prooonção de profissional
habmtado.

2191 1999 VANESSA GRAZZIOTIN AlIera O art. 7° da Lei n° 9.294, de 15 dejulho de 1996 eo art., 59 da Lei nO
6.360, de 23 de setembro de 1976, a fim de prOibir a propaganda de
medicamentos ao público.

2196 1999 RAIMUNDO GOMES DE Dispõe sobre a ligação rodoviária no Piaria Nacional df:l Viação" nos Estados
MATOS do Ceará B Rio Grande do Norte, e dáoutras, providências.

2198 1999 DR. HELIO Regulamenta a licença-patemldade, prevista no inciso XIX do art. 7° da
Constituição Federal. '

2204 1999 NICIAS RIBEIRO Acrescenta parágrafo ao artigo 15 da Lei nO 8.935. de 18 de novembro de
1994.

2209 1999 RICARDO IZAR Dispõe snbre n p:'Jg:lmp.ntn de flr~,;dlÍrins dflCOrrp.ntes das ações de
desaprooriacão de bebs e dá outras providências.

2217 1999 ALDO REBELO Altera0 art. 4° da Lei nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e dá outras
I providências.

2226 1999 ENIOBACCI Institui programa ·Paz na Escola", de ação interdisciplinar. e de participação
comunitária para pravenção e controle da violência nas escolas da rede
pública de ensino no pais e dá outras providências.•

2231 1999 JOSÉ CARLOS ELIAS Obriga os responsáveis por ·sites" provedores de informaÇões na Intemet a
i fornecer classificaCáO indiCatiVa dO conteúdo veiCulaoo.

2234 1999 SERGIO CARVALHO Dispõe sobre sistema inteqrado de transPorto coletivo urbano.
U~~3 1999 MIRIAMREID Altera dispositivos da Lei nO 9.478. de 06 de agosto de 1997, especialmente
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA

T
rIO que refQre a distribuição das parcelas dos valores devidos: a líbJlo de
royaltl8s excedentes e especiais. destinando-os aos Municlpios para
im:enlilfar nmnmm35 no selor nAMueiro.

2248;1999 COMISSAO DE VIAÇAO NormatlZa a cobrança de pedágio.
E TRANSPORTES

224811999 LUIZ BIITENCOURT Obriga a veiculação de mensagens contra o uso de drogas nos -sitas-
provedores de Infonnaçõ8s 1'13 Il'ltermet. de responsabilidade de órgãos e
entidades da Administraçào PUblica Federal.

~m
WILSON SANTOS Dispõe sobro a obrigatoriedade de "lalizaçAo de estudo prévio de aulo-

sustenlabilidade para implanlaç:io de 3ssenlamenlos em programas de
refoma agr.'lria e d3 outras providên~~s.

I 22ti6 1449 NILMÃRIO MIRANDA Acrescenta o InCISO VI ao art. 111 da lei nO 7.347. de 24 de Julho de 1985 • Lei
d~_~ Civil Publica.

[2267 i '-~ii9 MARIAOOCARMO Acrescenta dispositivos ao art. 928 do CódLgo de Processo CIvil. relativos à I
i ~ARA e do liminar em ação possessória envolvendp CO!"tlilO coletivo.

2269 rOO WIIlTER-PINHEIRO Dispõe sobro u u1l1izaçAo de programus lJb<:rt05 pelos untos de tliroito público

~I -- o t:le direito mivado sob controle acionário c:a adminislracão DÚblica.
2270 1999 LUIZ BlnENCOURT Inslltui isenção do Imposto sobre Pmdutos Industriillizados (IPi) nas

aquisições de motocicletas para utilização no lransporte IndMdual de

1-- 'Si nassa;'etros ou carrullS.
2275 1999 PAES LANDIM Oanomina o trocho da BR·324. compreendido entre as cldaoes de Remanso-

I
BA e 530 R3Jmundo Nonato-PI

2277 1999 BONIFACIO DE Consolida a IeçJISIaçao eleitoral coeMcada e demais leis alleradoras e

,~~ANORADA correlatas
4883 1~'~~ MARÇAL FILHO OtJti-ga as entidades Que vendem ou alugam \Ildoos de conteúdo erótico ou

I nnmooráfico a somanle ex-~~ em esoam reservado.
"89 11999 CUNHA BUENO DIs.põe &obre a InspeçOo Técnica de Velculos Automotores e o Programa de

rn~ão Técnica de Veiculas Automotores.
4892 1999 AUGUSTO NARDES An"", o § I' do art. 43 da Lei n' 8.078, de 1I de "lembro de 1990. QUO,

·disDÕe sobre a orolecAo do consumidor e da OIJtras orovldane...•.,
4894 ! 1999TAüQu3ro NARDES Anttfd i;t fdUa~ lJu CClput do idrt 7- dél Lui n" 9.639, LI" 25 da IIIctiu lItli 1996,

I est~endo o prazo para o parcelamento dos débitos das empresas para
I

com o Instituto Nacional do S";""1In Soc~1.
2290[2000 ROBERTO PESSOA ~nomlna o canal adutor das ~guas do rio SAo francJsco de Cabrobó-PE a

'2301tõõô LINCOLN PORTELA
Ja~-CE. Canal Denulado Luis Eduardo Manalhaes.
Determina a Obrigatoned~~,execuçao semanal do Hino Nacional nos
estabele~mentos de ensino rio e médio.

~4-r2ÜD~0'-AL;LO PAIM OI<1nN> sobm 3 SlJ~!.n do ..stituto da fianr.:l nas k>carl\As residenciais.
230TIzOOO , BISPO RODRIGUES Altera o ,nciso 1110 § I' do a.1. 61 oa Lei n' 9.503. de 23 de selemlxo de

h307l. zooo IVANESSA GRAllIOTIN
1997. <J!!o institui o Código de TrânSltc' Brasileiro.
OISpOO sobro a proiblçao de instalação de catracas eletrOOicas em

I I
wb:;bt\llçóo 003 oobt&dorea de bnibU3 utilizados no serviço do trol'1GpOl'to

'-2311 12000: LEO ALCÂNTARA
-- ~l.lvO urba.!!~de n.:lSUflfIiros nos casos aue esoecifica.

Obriga os laboralórios farmacêuticos ao fomecimento de medidores de

2312 12000 !RICARDO NORONHA
do~em de medicamentos comercializados no Pais.
Acrescenta Inoso ao art. 20 da LOI n" r;.OJb. de 11 de maIO (Se 1990.

i dispondo sobre a perrnissao de SOGue pelo trabalhedor na conta do FGTS

2316i2000"1 DELfiM NETTO
Imora 11:::an~memo de anuidade escolar.
ModIfica d:spositivo da Lei nO 7.713. de 22 de dezembro de 1986. que altera a

. I l~gisldçãO do impo8to da r8f1da. inclUindo diabetes entre as doenças que
a~-setl:Jram tSendo deste tribulo.

2322 2000 AGNELO QUEIROZ Dospõe sobre a regLlamenlaçAo da propaganda de medicamentos no pais e
dá outr.JS nmvoAAr.;.......

2327 2060 DR. Raio Altera o § 4° do art 45 da lei nG 8.666. de 21 de junho de 1993. o caput e o §
')O do art. 3° da lei nO 8.248, de 23 de outubro de 1991. e o art. -4° do Decreto
n' 1.D70. de 2 de marr.n de 1994.

2332 ;>000 MARCELO BARBIERI AJI6F'<l1 a rodaçoo do inciso 11 do art 61 da Lei nt Q.503. de 23 d9 setembro de
I 1997, cue Institui o Códioo de Trânsilo Brasileiro.

233412000 . L1NCOLN PORTELA OetermlniJ f"lf'!na para venda de bebktas ak.OObcas nos Estádios de Futebol..-
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
2337 2000 FREIRE JUNIOR Autoriza a dedução do Imposto de Renda das pessoas f1sieas do doações

feitas a entidades que se dedicam à reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência.

2338 2000 FREIRE JUNIOR Altera dispositivos do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 •
Código Penal e da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre
crimes hediondos.

2343 2000 LlNCOLN PORTELA Determina a proibição de disponibilizar comercialmente o bronzeamento
artificial.

2351 2000 DARCISIO PERONDI Obriga que os-medicamentos produZidos no pais ou importados tenham
obrigatoriamente cooos e colheres dosadoras.

2352 2000 NEUTONLlMA Dispõe sobre valores de gratificação a ser paga a policiais pela apreensao de
armas de fogo.

2355 2000 RITA CAMATA Dá nova redação ao § 3° do art. 10 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.

2365 2000 AUGUSTO FRANCO Dá nova redação ao art. 3° a parágrafos da Lei nO 9.294, de 15 de julho de
1996, que "dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumigaros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrlcolas
nos termos do art. 220 da Constituição Federal.

2366 2000 WELlNTON FAGUNDES Dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso.
2315 2000 POMPEO DE MAnos "Estabelece regras para a comerclalizaçao de Gas L1quefeno de PetrOl8o

IlGLPl e dâ outras providências:
2382 2000 JOAOCALDAS Dispõe sobre a quitação dos bens imóveis residenciais alienados por força

dos dispositivos da Lei nO 8.025, de 1990.
2388 2000 JOSE CARLOS Dispõe sobre a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO - FGTS

COUTINHO no pagamento de mensalidades do Crédito Educativo e dá outras
Iprovidências.

2389 2000 JOSf: CARLOS Dispõe sobre a obrigatoriedade de a embalagem e o r6tulo M bebida
COUTINHO alcoólica conterem advertência sobre a proibição de sua venda a menores de

18 anos.
2390 2000 PAULO PAIM Altera o inciso VIII do art. 22 e o caput do art. 25, da Lei nO 8.245, de 18 de

outubro de 1991.
2409 2000 WERNER WANDERER Altera o Titulo 11 do Capítulo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1" de maio de 1943, que dispõe sobre
a duração ele trabalho. e dá outras providências.

2410 2000 EDUARDO BARBOSA Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instjtuiÇÕes ·financeiras e bancárias se
equiparem tecnologicamente para prestar atendimento à população portadora
de deficiência.

2415 2000 JOSE ROBERTO Acrescenta paráqrafo ao artigo 19 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973-
BATOCHIO Código de Processo Civil - e dá outras providências.

2417 2000 lINCOlN PORTELA Determina a obrigatoriedade de constar nos rótulos de· bebidas alcoólicas
uma advertência dos maleficios Que ele causa à saúde.

2419 2000 JANDIRA FEGHAlI Oispóesobre a regulamentação da profissão de Psicomotricisla e autoriza a
criação dos Conselhos Federal e Reoionais de Psicomotricidade.

2425 2000 LAMARTINE POSELLA Acrescenta a alínea ·c· ao inciso II do art. 10. da Lei tio 8.842, de 04 de
ianeiro de 1994.

2440 2000 GILBERTO KASSAB Dá nOlla redação ao inciso I do art. 15 da Loi nO 9.504, do 30 de setembro de
1997.

2442 2000 GllMAR MACHADO Altera os dispositivos da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e dá
outras providências.

2444 lUUU POMPEU DE MAnOS Altera o pamgrato (miCO 00 art. 32 da Lei n" 8.078. l1i:I 11 !.le :setembro de
1991 - Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a reposição de
componentes e pecas, DOr parte de fabricantes e imIlOrtadores.

2454 2000 LUCIANO CASTRO Dispõe sobre a obrigatoriedade de restituição dos valores pagos à instituiçllo
privada de ensino superior por estudantes que tenham se matricUlado,

I posteriormente, em outro estabelecimento.
2459 2000 FERNANDO FERRO Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às pessoas fisicas e jurldicas

r oue se dediQuem ao sistema oroânico de orodu~o agro~uária.
2460 2000 LUIZ BITTENCOURT Proíbe o uso de aparelhos telefõnicos celulares em hospitais e clinicas

médicas publicas e privadas do FIais.
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lJaf, tflnt.;~ e l....'::i :;;.,)1"tÇOS .;Obraclcs pelaS empresas De l8Ietonla movei e l1e I
telefonia lixa.
Delt:l'min.:l l.UI' r:' maler..J! aprljenrfic10 pela Ptl'fcia Federal, fruto de I
conlrabando 6 Que POSsa vir a ser usaoo no combate ao crime. devera ser :
repassado .às Secretarias de Segurança Pública Estaduais e à Pollaa
Federal.

r-
I

PROJETO DE LEI

N" 'ANO AUTOR EMFNTA
liii712000:JOSIrCARLOS

-

Tama obrigatória B publicação anual, por parte de todos os Óf1JÔOS do
, I COUTINHO Adminislraçào PUblica Direta e Indirela. de despesas com pub~cidade e
!

f urL.J.joalldG;,;

l-maP.lOO jJOS~ CARLOS Ql,~põe sobre proibIção de fumar em aeronaves comertiaàs
1--- .. _ ... cyurrf'.!.liu__ ~__

-~. - ._---- -~-- .~

2.. ;5 I,t.{X).J ' JBIRATAN AGJIAR DIspõe ~oortl a rtt~ociação dos contratos oe fiflar.oamenlo nabitaClonal

1 2478 1,000 IJAIR BOL'OI ARO
fonnaltza<los no âmbito <lo SFH e sem a orolecão do FCVS.
Mtttf.l o & 2~ d(J art. 30 da lei nO 9.250. de 26 de dezembro de 1995, para

I I
inCluI' a dl8beles na relação de moléstias a que se refere o inCIso XIV do art.

I : 6° da Lei n° 7713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo a".
I ;7 da Lei nO 8541. de 21 de del.mtoro de 19')2 (isençâo do imposlo de

I "'M')

L2~_l~~I!I§~O.~ODRIGUES 1Estabe~e critérios Dara 3 concessão de sek) ambienlal.
, ;Z"'J{! . 100) . ,J~.;,:'EU .).:. "~A I TOS IL:iS; ,)e sobfl: ... I',·... :... J CC rl.,:c,o..JI"S% pubhc~. desbnados à ,"..Ilt:ldÇão, um

I__ LI beneficio da mulher responsâ~ pelo sustento da famitia, e dá outras
I prúv~nGills.

2"'. I ,000 MAF-iSA SERRANO t Per"hI8,,;:. H1()~ "a;"•.• ..io Ui.! conta IjIlna..lada do Fundo de Ga,anll.a do Tempo
! i iOe S!'.'Yi-"!.~I'.GI5,jlara~mento de desOASaS com curso su""rior.
, 24119 120m I MARINHA RALlPP I L)lS;OO sobre a ,mti,:.:-,~r,riwlado da dlvulgaçao. pelos meios de comunicação.

h50~-t-OOrJllINCOLN PORTELA

2509120001 IOSMAR SERRAGLIO !Ailera o paragralo ""ICO do a". , 3 e o § 2" do"" 15 da Lei nO 9 649, de 27
1 Ida malO da 1008, que d.;põe sobl'9 a organ~ da PrtR:id~o.a da

nt-?: Reoub!lC<l Odc,~ Mlnl;:,!UOOS,r:sIO
. !2'~~RTOFRA~ I~;~:oo~~~;!'~~:I"'!~~ê~:~ederaçcles Desportivas amadoras e

2~t1 '''000 AlblRTO fRAG" UltUld a Lel Ir 8.Jó9. dt:t 13 De Julhu IJI;I 19W, E.~ldI.ulu cc! C'jdl~~
I I AdoIescenle. determinando a obrigatonedade do cumpnmenlo de mlemaç30

por a10 mfraclon31 a maior de OOZOlto anos em estabelecimento dlYOrro do
-. destinado aos calul8scentes. e Oâ outras orovidênClas.

I ~~J~ 12000 IINALDOLEITAO AIIera a redação <lo inc,so le acrescenta o inciso VII ao art. 105, da Lei n°
'I I i l) 503, de 23 l1e ~Iembro de 1Q97, Que inshtuiu o C6d1~'O BraSIleiro de

Trânsito.
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
2571 2000 POMPEO DE MArrOS Cria selo de segurança para comerciali7t1çãn de gás liquefeito de petróleo

IIGLPl e dá outras providencias.
2576 2000 FERNANDO GABEIRA Dispõe sobre a instalação de fontes emissoras de radiação eletromagnética e

dá outras providências.
2:180 2000 JORGE PINHEIRO Di&!JÕtl lSUIJ'\:I a adaptação de caixas eletrónicas pal'8 deficientes f1sicos nas

agênclas bancarias em todo oDais,
2584 2000 ALBERTO FRAGA Institui normas gerais para o Programa 'Paz na Escola" para prevenção e

controle da violência nas escolas públicas do PaIs e dá outras providências.
2595 2000 GlYCON TERRA PINTO Dispõe sobre a manutenção de elevadores em ediflcios residenciais e

comerciais e dá outras providências.
2596 2000 LUIZ MAINARDI DisPÕe sobre a reposição de perdas e oganho real Dara o salário minimo.
2599 2000 MARINHA RAUPP DiSllÕe sobre ti I'.ritlcão de selo oomemnrativo do Dia Intemacional da Mulher.
2601 2000 DR. EVILASIO Proibe a divulgação e cessão de dados e o envio de material de cunho

comercial nos casos Que esPecifica.
2603 2000 MA.RIA. OE LOURDES A.\\era a Lei ,,0 1.853, de 24 de outubro de '\<a89. quedi~ sobre \) ap<OO às

ABADIA p05:K1i55 portadoras do deficiência, para inserir Os direito:; relotivos 3 cultura,
ao lazer e ao turismo.

2609 2000 PAULO PAIM Dá nova redação a dispositivos da Lei nO 9.615. de 1998, que "institui nonnas
I Qerais sobre desPortos e dá outras providências',

2613 2000 FREIRE JUNIOR DispOe SObre a proibição de venda de cigarros e olJtros produtos derivados
do tabaco para menores de dezoilo anos de idade.

2617 2000 ENIOBACCI Toma obrigatório a veiculação de mensagens educativas nos livros e
materiais distribuidos Delo Ministério da I;~ucaçãoe dá outras providências.

2618 2000 ENIOBACCI Cria auxilio funeral para os doadores de órgãos e dá outras providências.
2819 2000 ENIOBACCl Cria o Selo de Segurança GlP (Gás Liquefeito de Petróleo) e dá outras

Iprovidências.
2831 2000 [EO ALCANTARA Dispõe sobre ouvidorias do Sistema Unioo dQ SaúdG - SUS e dá outras

I providências.
2634 2000 LUIZ BITTENCOURT Dispõe sobre exposição de informações dos direitos e deveres do cliente nas

agências bancárias de todo opafs.
21539 • 20~~XCANZIANI Dispõe sobre a atividade de curta duraçiio 6ITl propriedade5 rurais.
2643, 2000 VANESSA GRAZZIOTIN Acrescenta allnea ao inciso IV do art. 13 da Lei nO 9.961, de 28 de janeiro de

2000. que ·Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e dá outras
I prO\lidências.

2647 2000 IRISSIMOES Dispõe sobre a gratuidade das consultas, por telefone. sobre as tarifas do
servico de telefonia, móvel ou fixo.

2858 2000 MARINHA RAUPP Altera o § 2° do art. 59 da Consolidação das leis do Trabalho - CLT,
2683 : 2000 ALBERTO I=RAGA Dispõe sobre a aplicação do regulamento disciplinar da Policia A ~orpo dEI

Bombeiros Militar do Dislrito Federal.
2684 2000 BISPO RODRIGUES Altera a redação do art. 16. da Lei nO 7.2,0, de 11de julho de 1984 • lei de

Execucão Penal - sobre servicos de assistência iuridica.
2691 2000 POMPEO DE MArras Proíbe a importação, circulação. comercialização ou Consumo. de carne

oriunda de· paises <\ue utilizem wbs~ncias com propriedades an.abotlzantEls,
de origem natural ou slntética, usadas: para fins de aumento de massa
corporal de animais de abate para consurrlo humano.

2094 2000 POMPEO DE MArras Dlspoe sobre a concsSSão:de Incenlivosàs pessoas Jurfdlcas que possuam
emDreaados com mais de 4(} anos.

2695 2000 POMPEO DE MATTOS Estabelece critérios para cobrança de: pedágio nas rodovias federais e
esladuais e dá outras Drovidências.

2696 2000 POMPEO DE MArraS Delennina à autoridade policial e aos órgãos de segurança pública a busca
imediata de pessoa desaparecida menor.de 16 (dezesseis) anos ou pessoa
de Qualquer idade portadora de deficiência ffsica. mental elou sensorial.

2705 2000 DR HELIO Regula a prestação do serviço de transporte de mercadorias ou documentos
utilizando-se de motocicleta, altera a Lei nO 9.503, de 23 de selembro de
1997, Que "institui o Códiqo de Transito Brasileiro", e dá outras providências.

2712 2000 JAIR BOLSONARO :Dispõe sobre a assistência médico-helspitalar aos ex-combatentes que

L___ tenham participado da operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial,
nos lermos da lei n° 5.315. de 12 de setembro de 1967. e aos seus
decendentes.
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N' 'ANO AUTOR EMENTA
2115 ,2000 EDMAR MOREIRA [)t,numill-C1 ~RodVltia JolSé Guarino Júnior" o t.recho da rodovia BR-356, entro

as dljades de Munaé e Ervália no Estado de Minas Gerais ,
2111 2noo RUBENS FURLAN Aaescent3 inc60 ao art. 27 da lei nO 9j94. de 20 de dezembro de 1~
2118 2000 DR. ROSINHA Dispõe sobre a venda de espaços Para-publidclade nos sistemas dO:

tra0~e rodoviáflo, ferroviário e melro",itlriO de ~iSiiQ(~lros.

2721 2000 CONFUCIO MOURA ACreSC8'1la artigo à Lei no 8.629, de 25 ce Icrvefl:lllO da 1993. Que "'diSpõe
sobre a regulamentçaa<l dos disp05ltl\'OS !:On::.lllucionais relativos. ti reforma
<lgrária. pr-E'vistos no CapItulo 111. TltUIJ VII. da Constituição Federal~ e dá
outras DrO....'~nClas.

2724 2000 CARLOS MOSCONI Dispõe sObre a obrigatoriedade de os laboratórios farmoCêutioos COlocarem

:--. os p~,-deJl:l.!!,jt.:amenlos em suas prooGOandas come.ciais.
I 2729 2"000 AUnON CASCAVEL i DisDÕe sot,·e II (1ata de ~.no e de rclljuS!C do sal:'10 minimo.
!27.;ãl-jrjC»· ALBERTO FRAGA Mera a lei na 7.289 de 18 de dezerr b:o de 1004. modific.ada pela Lei nO

I 7.475 de 13 de maio de 1986 {Estatulo dos Poltciais Militares da Policia
M~\l.ar do Di"rilO Fode<a\). modi1icando o tempo óe "'''''';o~_~

---I ~ohClalS M.lltarQS Femininos.
274i I2000 ALBERTO FRAGA Altera a Lei n' 7_479 de 2 de junho de 1986 (Eslaluto dos BomlJeiros Miklares

do Corpo de Bombeiro. do Distrito Federal), modificando o tempo de serviço

2752 r2000 ~lBERTO FRAGA'
prestado pelos Bombeiros Femininos
DISCiplina a contralaçao de eSlJ'angeiro por pessoa Jurletica de d.reito privado.
s dá oulraS orovldêncaas.

2153 2000 AlBERTO FRAGA DisciplIna o emprego de algemas por ootond~J(jes policiais, e Clâ oul.ras
:prn"'!dénr.:ias

2154 2000 AlBERTO FRAGA Dispõe sobre o fornecimento da Iocalizaçao de lel.efo.1d'3i celulares aos
omanismos nIJliciais nRlas emJYesas nresladaras de servico telefônico.

2180 2000 MAURO BENEVIDES Acre~~~ta § BO ao art. 43 do Código de Defesa do C9.~-!J!"idor.

, '104 2000p0se JANENE E::!IoL:llJtJlttc.:.tt ~LJndlç.ôas pc:u;~~lIda de im6vei3 "}lomado9 no Ambito do
Slstoma FJf1snGetro da Habi o.

2767 2000 JOSECARLOS Modifica a COnsolldaçao das Leis do Trabalho, n. pane que disciplina a
~UTlNHO I ;amada de Irabalha.

2n1 I2"000 SAl VADOR ZIMBALDI Acrescenta artIgO é Lei nO 9.~. de 30 oe setemlJro de 1997, dlspol100 soore
3 obrigatoriedado de ~stro dos proyramas de gavamo dos C8nadatos às
eJeIl"'.i\Ãs ma1onldrias.

2776 2000 ,CONfUCIO MOURA N\era us limlas, da flores\a Nac,i("na\ 00 Bom TuMa. no E~do de
Rondônia.

2182 , ,000 RAFAEL GUERRA Dispõe sobr1l a regulamentação da profissão de Fiseot.rapeula e dá ootras

'278~ jooo
Inrrntldências.

RAFAEL GUERRA r:>tspõo oobr(l ti rogulamonlação do profi~o de r onapgUb Ocupaoonal e dá

I~;_~t~~~
outras provi~ncii:J5.

ADEMIR LUCAS Qispóe sobro o controle de doei"" no oesoono.
~AGNER SAlUSTIANO r;rOibe o consumo de bebida alcoóliCa nas aeronaves em vôos comerciais,

doméstiCOS, regulares ou nac, e dlspOe soore o troinamenlu dos çomlssariU~

I de OOrdo.
21911 . 2000 JAIR BOLSONARO Acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decreto-lei nO 2.848. da 7 de dezembro de

~B3j'2+NHOARAUJO
1940 "Có!,!!!o Ponal_
A1lBra a lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. restnngindo propaganoa de
bebIda alcoólica.

2839 2000lLUIZ CARLOS HAULY Dá nO\'~ rodaç30..w inciso 11 do art. 1" da Lei nO 7.670, de 8 de setembro da

i I 1988. autOl12ando o saaue do saldo das contas do PrO()l3ma de 1r1l9Qracao,
I , Soc1al - PIS e do Programa de FOmJação do Patrimônio do servidor PUblico -

i
,

PASEP, pelOS respectivos lilulares, QJando qualquer de seus dependentes
I 31"1U1sentar a Sindrome da lmunodeflciência Ao·aulrida.

2841 1

1
2000 OARCfslO PERONDl A'lera o paiàgr-ato \mico do art. 21). os §§ 1" e ~o óo ar'!. 121. o inCiSO \ do an.

12l e acrescenta o § 2° ao art. 123, da L~ nO 8.069. de 13 de julho de 1990-
I Estaluto <la Cr.anc.."e do Adolescente.

2852 '2000 PROFESSOR LUIZINHO IDIspõe sobrê • concessao de licença espeaal para gestante em s"",,ção de
, I n:K:O e da oot1'8a ~6nQ&9
~5:J i2000 ANTONIO CAMBRAIA_ ! Eslabdece normas sobre 3 mdenlzadn no sw uro de automóllel$

2855 2uOO~ÃQ MAGNO ~tu, como oon,concre~Z"íf!lliilii rama-- ---- --- 11111 96

~; ":~~.. ,
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Nacional de Desestatização a assinatura. pelo adquirente. de tenno de
renúncia a créditos fiscais da empresa alienada referentes a fatos geradOres
anteriores à publicação do edital de desestatiza~o.

2857 2000 JULlO DELGADO Altera o art. 2°, caput e § 7°, da Lei nO 7.960, de 21 de dezembro de 1989.
2860 2000 OSMAR SERRAGLlO Atribui a presos temporários matliculados no ensino superior. o regime

excepcional de exercícios fora do estabelecimento de ensino, previsto no
Decreto-Iei n° 1.044, de 21 de outubro de 1969.

288'1 2000 VANDEVAL LIMA DOS Acrescenta inciso ao art. 27 da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. que
SANTOS estabelece as diretrizes e basos da oducacão nacional.

2867 2000 ALDO REBELO Profbe a utilização de sistema de catraca eletrOnica nos velculos de
transporte coletivo de passaQeiros e dá outras providências.

2868 2000 UBIRATAN AGUIAR Acrescenta o inciso VI ao art. 323 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal.

2870 2000 BISPO RODRIGUES Altera os arts. 77 e 256 da Lei nO 8069. de 13 de julho de 1990, Estatuto da
Crianca e do Adolescente.

2874 2000 JANDIRA FEGHALI Dispõe sobre o financiamento das universidades federais e institui o Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior (FADES).

2880 2000 LUIZ BllTENCOURT A1tara a redação do art. 7° da Lei nO 9.294, de 15 dejulho de 1996.
I 2886 2000 EUNICIO OLIVEIRA Altera a redação do art. 101 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, bem

I
como revoga o art. 70 da Lei nO 8.212, da 24 da julho de 1991, para extinguir
a obrigatoriedade da perfcia médica periódica para os beneficiários da

i Previdência Social.
2887 2000 JOAOPAULO Altera as Leis nO 4.737. de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e nO 9.504.

de 30 de setembro de 1997, estabele«:;endo o voto em lislas ordenadas de
candidatos nas eleicões proporcionais.

2897 2000 LUIZ BITIENCOURT Dispõe sobre a elevação das alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, nos casos Que especifica.

2898 2000 JOAOCALDAS Dispõe sobre a vedação às prestadoras de serviços de telecomunicações de
utilizar números de código coincidentes com os números de, Partidos Pollticos
Brasileiros.

2900 2000 NICE LOBAO Declara feriado nacional o dia 22 de abril. data comemorativa do
Descobrimento do Brasil.

2906 2000 NELSON MARCHEZAN Proíbe a utilização de catraca eletrônica nos veículos do transporte coletivo
urbano e intennunicipal.

2007 2000 RICARDO FERRAÇO Obriga os fabricantes e importadores de medicamentos a impinnir, nas
embalaaens de medicamentos, os preços oferecidos às fannácias.

2908 2000 RICARDO FERRAÇO Proíbe a propaganda em rádio, televisão, "outdoors", jamais e revistas de
I produtosfumfaeros e de bebidas alcoólicas.

2912 2000 DR. BENEDITO DIAS Cna a Zona Franca de Macapá e Santana, no Estado do AlTlapa, e dá outras
providências.

2915 2000 BISPO WANDERVAL Especifica que os programas de incentivo ao turismo financiados, no todo ou
em parte. por insUtuições financeiras oficiais serão implementados apenas
nos Municipios que contarem com equipamentos públic;bs destinados ao
atendimento a deficientes f1sicos. I

2916 2000 BISPO WANDERVAL Allera a Lei nO 5.700, de 1° de setembro de 1971, que "disPõe sobre a forma
e a apresentação dos srmbolos Naciol'l::lio;".

,

2919 2000 EDUARDO JORGE Altera a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições à
propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoólicaS, medicamentos,
terapias e defensivos agricolas, nos tennos do § 4° do art. 220. da
Constituição Federal". '

292D 2000 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a isenção da contribuição profissional no caso que especifica.
PANNUNZIO

2943 2000 NEUTON LIMA DisPÕe sobre a producão de aoarelhos de DVD.
2946 2000 HAROLDO LIMA Altera a redação do art.10a, §§ 1°e 2° do art. 109, art. 111 e 112 da Lei n°

4.737, de 15 de iunho de 1965-{CódiQO Eieitorall.
2947 2000 HAROLDO LIMA Revoga o § 2° do art. 109 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código

Eleitoral.
2949 2000 WALTER PINHEIRO Altera a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Que "institui o Serviço de

Radiodifusão Comunitária e dá outras orovidêncías". .
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DOS DEPUTADOS

~I!;') (. , II[,Nh; u· , '." ~ Iúispoe wbUI "'li ",li'" ....:~s; •.k! r~·Jul;".) ';I anoG: ",n\toJ ,r<;ll rr,!I:, (p. ~!'i

I I endovenosas. visando a prevt.e'nir e reduzir a transmissAo de doenças e da,
Sindrome da Imunodericiéncia Adquirida • AlDSJSIOA e da outrasI

'295:112000 IéOSÉ ALEKSANDRO
IUrO\llditnc"dS.

GdrdllltJ "" imóvel u luuluc1lrlo do $.:!J.e1TlCl rirnsnc.ciro de Ill:IIbilflçio.
c1eso,'Jmpr9lJaOO apoo;;, a formahzaçoo de seu contraf'J de financiamento, e dá
outras proYllIe,tClas.

2962 I 2000 ILUIZ BITIENCOURT Anera " ano 31 da Lei n' 8.078, ele 11 de setembro de 1990.
"i~63 ér)oo, ALCETE Al MEIDA I Aaoscenta =, lei ,0 9503 de 1997, que insli!ui o [,ódigo de frarslto

I I i ~r~lelfo. arbgo d!!P.Qndo sobre sinafização de trênsito.

I2971 I2000 IRONALDO I Modifica a LOI n' 6 902. de 27 do abril de 1981.
1)1\:; :::"()i..CELL~}S ,

2in pooo !""Au"LO ócTÃ~io Toma obrigatólia a Inserção de mensagens alusivas aos danos dectJlT8(1les I
"",-, ! d.º--('~nsu!1:l0_de dr~nas páginas da Inte."!1.~I:__

2993 i2000 ' JU,oL MAR j IN5 ......t~: ... li ~ti 8.l06. I..I! 1'~ Sbr~fllb'L. 11~ 1:;93. com vi~',l:.i ,J 'lIll),;ular os
fomwl:irioc Q motrovio.rio1l ao Gistem:l seST - Serviço SoÇial do Tr::In~ li). I ,SEN_A!..::...SeE' ÇQ Nas..ional d~~~ndlzagcm do Transporte __

~COO' úiõ-RIC:,,,DO FCRRAÇO Proibe a .l,:I..Jd Otl lJ":lJidits ak.;o6ItC.Js HuS EfStgWl.....<.irnt:nlOS l:.omc,cials.

3001 12000 I Pl\lILO OCTAVIO
siluados nas maroens das rodovias. e dá outras orovidências.
A1tam os ans 1°,6", 79 e 10 <In leI n" 8.025. Clt' 1;/ do doMI de 1990, lIue

I I
I~dispõe sobre a alienaçáo de Imóveis resiOendais cJe p"UlJnedadt:l da União, e
dos vinculados ou incorporados ao FRHB, siluadvs no Distrito Federal. e dâ

'3004 ,}oiJo PAULO LIMA I Ó~~-='~~~~eSeNa ~ \'8gas pari-VeStlbularlclos negros nas
i

-
J!"E-~. 111CJ • .Jlu.J mlh: ;l.:~ ,eml/lII1Gs, do lJ, ..L'llU Í"li.ÂJ.....1.

3015 12000 !LUIZ SERGID IObnga ;15 instituições financeiras e as empresas comercaais Que operem com
, .;réd<\c i:l. irrpnmir, nQ c.amê ~e r;"Nança rias presta~;õeo;;. o v(llor do desconto. I I~ L:OOalll8Ih,) anl~lJddo.

3021 12000 DR, BENEDITO DIAS !Altem o C:lrt, 22 da lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991, para re<lu'zir a'
"~ont"'llUIÇ 'CI (" I en,rA'e".a à Se-~,.irid,jde SOCiéll, no C.3SO d:l ron~rat~çao da

I =t;~dores do ..:JeflClencia e pIlrtadofês do VINS HIV,
3022 12000 EDU~8.QO-BÃRBO.sA- - AliOiã a L{[ii_~~ãi1}"~deiide:~o_zembrode 1990. - - -
~28'Voo 'IJl. ;1~-rENr")Ut~T I :"::~(I>1 ) ':x . ') r' t taZl" ':,.'. l"mt.)cir,:" C,lrr R listll dos mcdicnmcntos

I I c811éricos inClUsivo dlferenca de preços.
3039 I ?OOO , JULIO REDECKER ! Acreçcenta dir.pos:ilivo à LCI nO 8.036. de 11 de maio de 1990, que -dtspõe

, .
' .Jbr,. o r .nc., ,b ·'.,a~.J"llia ".j 1tlml-''';' de S.1:·,I'.") e dj (Iutr<.l~ rú~ld~1lCI3 '.,
para penn~ a utiUzação de parte dos sald,os das conta~ vioculadas do FGTS

~ I __-t-:u~~~~_S~"u",bl"lca":"":-:-,"",,,,,-:;::-.
I ~('07-t-::ÕO[\ ~ rJA.'.i Mt'~!'iRO --- Dã .. ,'va rod(I'I~ ao a~, 23() da ~i nO 5 &i9. rla l' d~ janotrQ de '973, I I' CÓ4:f dA Pmc9S~ Civil

I
,'jij 13 12000 ,' ALBERTO'FRAGA---'-+"'''''lte''ra=a''L'''et':'."ri'~7.'=2~89:.-',."d"'o'1.1~8C"dc-o"""'de-:re-m7b-ro-dc-e""""719°c8"4C", -m-ed--=ifi~ca-d:-:a-pe""""7la:-;-L"'Bi"'n,.j,

I
,".4r~,. de 1:":. ..e i I!" I,Í-' _e 1~86 :E~~..:.tL.t ... du~ ?u;~i<.ll::' MilJures da PoI;Cia
M;I~ar do ~strito Federal), e a Lei n' 7.479, de 2 de jlJnho de 1986 (Estatuto
do Corpo de Oomooiro, do Distrito Federal) modificando I) tempo do 5eNiço

.;~~~-"i- .'i:u _

,'; •. ' ·'V. CAMARA
• ~~~ .'\: 1 .

",' - ~ PROJETO DE LrI

l N'. jANO I---'-AU'"C~O=TO""'..R~._-__-J-_--=---.-_-_------=E,M"".E"'_N"'T""~-.,-.-~~;~~~;;;;~;;;;.
1 o o a ( c 1 NA - 'd J d -,- • . t ri
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,

PROJETO DE LEI

l~~~~
AUTOR EMENTA

Intermunicipais de ~_nlm!lação nenhum deles será interditado.

l;{~
DARClslO PERONDI Obriga Que todo medicamento considerado ético ou similar traga em sua

embalagem, mensagem infonnativa ao consumidor que 1á há no mercado
medicamento genérico àquele Que ele está comprando.

3062 2000 DARCISIO PERONDI Obriga que as amb<ll.aoeM. riA mAr1iC'.:Imentos tragam impresso o preço de

3D63 1 2000
fábrica do medicamento.

OARCISID PERONDI Autoriza que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária crie um serviço 0800
destinado a ouvir as reclamações, sugestões e denúncias dos consumidores
de produtos rClQi81radoll na Agência.

3066 2000 JOVAIR ARANTES Regulamenta a profissão de caminhoneiro.
3061 2000 MARCIO BITIAR Dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem de advertência em recipientes

de bebidas alcoólicas.
3070 2000 POMPEO DE MATIOS Dispõe sobre a segurança nos caixas elelrOOIcos e bancos 24 horas e oa

outras providências.
3076 2000 RICARDO FERRAÇO Altera dispositivos da lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, com vistas à

extincão do sooundo tumo nas eleiçôes-,
3078 2000 JORGE COSTA Dispõe sobre a coleta de amostras de materiais orgânicos para identificação

individual pelo isolamento do DNA, sem ofender cu violar dispositivos isertcs
no artigo 5° da Constituição Faderal, disciplina procedimentos para a
realizacão de testes de nNA e dá outras providências.

3080 2000 SERAFIM VENZON Altera a Lei nO 6.932, de 07 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente e dá outras providências.

3089 2000 PAUlO DElGADO Profbe a propaganda de produtos derivados de tabaco. bebidas alcoólicas e
do modici:lmllntos nos lennos Que especifica.

3092 2000 LUIZ MAINARDI Altera o inciso 11 do art. 105 da lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituí o CódiOO de Trânsito Brasileiro.

3096 2000 ENIOBACCI Dispensa do pagamento de taxa, o cidadão desempregado, para inscrição a
_. (;onculSo I-'Oblico.
3000 2000 POMPEO DE MAnOS Dispõe sobre a obrigatoriedade de disciplina -Orientação Sexual"•. nos

I..,.
currículos de 5' e 6' séries do ensino fundamental das escolas públicas e

'POMPEO DE MAnos
Qrivadas....______

2000 Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos órgãos públicos de defesa
do consumidor.

3110 2000 MILTON MONTI Dispõe sobre a obriyatoriedade da ex?OsiÇáo de infc:>nnações comprobatórias
da calibração de im:trumentos ou equipamentos ele medição qUA ::Ifatp.m

Iprodutos ou serviços oferecidos à população.
3114 2000 PAULO OCTAVIO Dispóesobre a proibição da comercialização de bebida alcoólica às mal"Qens

das rodovias federais.
3119 2000 ADEMIR LUCAS Alltlfé:l é:l1~ dv arl, 42 e rellOga os art5. 46 e 47da Lein" 0.213, de 24 de

Iiulho de 1991. para tomar vitaHcia a aposentadoria DOr invalidez.
3123 2000 AUGUSTO NARDES Aliara a lei nO 9.503, de 23 de setembro de .1997, no Que conceme à

obrigatoriedade do uso' do registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo, conhecido como taeoQrafo.

3128 2000 EULER RIBEIRO Acrescenta paràgrafo unico ao art. 58 da ;Consolidação das Leis do Trabalho
• CLT, a fim de dispor .sobre a jomada do trabalhador que recebe um salário

-_ .. mínimo. "
3129 2000 DRo HÊlIO Institui ri ressareimentõ obrigatório aos estabeleci~êntos pUblicos de saúde e

investimento em prevenção e retuperaÇãó de dependentes de drogas e ,afins,
IDelas indústrias de cioarros. ,

3140 2000 CHICO DA PRINCESA AliAra :l lAi nO 9503, riA 23 de~p.tp.mhro de 1997. Que institui o Código de
TrãnSito Brasileiro.

3142 2000 MARINHA RAUPP Dispãe.sobre o percentual minimo de recursos destinados para a educação

'20-00 Lüiz BITTENCOURT
indioona.

3147 Dispõo sobro a resolVa de vagas para lrab:llhadores da raça negra nas

""'3148
empresas.

2000 ROMEU QUEIROZ Dá ao trecho da BR~18 situado no Estado de Minas Gerais, o nome de
I "Rodovia Deolisano RodriQuesde Sousa".

31:12 2000 TETt: BEZERRA prolbe Qualquer tipo de palrOClnlo ao esporte advindo de empre5i:l fi:lbrle<tnte
de bebidas alcoólicas.

llllllllllllllilllllllll~" 99
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

'--~,' ...
PROJETO DE LEI

N' T A~+; AUTOR EMENTA
Altera o art. 43 da Lei nO 8.078, de 11 de seramhm !'tA 1QQn.3155T zoo(i I FRANCISTl'NIO PIl-lTO

3165 ~OO,J, FIORAVANTE Dispõe sobr. a ubli~o do Fundo de Garantia por Tampo de Sem;o •

f-:i174·~jODOJOAO-HERRMA'"
FGTS· no pagamento das menselidadeS do Crlldrto Educativo e d~ ouIras
nrovidências.
Dispõe sobre p3râmotrOC p3r3 3 frota ..Jutomoti'V3 nacional. poflticas para seu

-+-- INETO desenvOlvimento e dâ outras rvnvidêntl3S.

"3177 : 20001JAIR BOLSONARO Aliara a Lei nO 8.906. de 4 de julho de 1094. Estatuto da Advocacia e da OAB.

! 3181 i20001 JO~Ê CARLOS
inclul.ndo l.fT1 § 3° ao art. 28.
Aaldona artigo ã Lei nD 9.503, de 23 de setembro de 1997. Que Institui orm ' ,COUTINHO Códiao de Trênsito Blllsileiro.

3183 -,·~OOO [ALBERTO FRAGA Allera 05 arts. 154 • 158 de Lei n' 9.503. de 23 de setembro de 1997. CMIgo
M Trânsito BrasilailQ

1 318iTzoõó· CORAUCI SOBRINHO IAllera o art. 137 do Oectelo-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro do 1940· Código
Penal Br..:JsilelfO.

3191 '2000 JOSE CARlOS Allera ;) Lei nO 8.078. de 11 do setembro de 1900. CódIgO de Defesa do

L. COUTINHO Consumidor. e f1â CllJlr.:ll!li nmvittAnr:iõlfli.
3193 12000 , LUIS BARBOSA Acresceria amgo a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, que in1itibJl o

I I Código do Trânsito Brastle4ro, dispondo sobre os autos de Inlraçao
: relacionados a infr::v-õe5 detectadas oor anarelhos eleb'Õnicos

3198 I 20001JOAO PAULO Dt3pôo sobro il obriga1oriedade dos febricanles de aparelhos coMoros
alertarem seus usuârios sobre a nnc.sibilidade de danos à saúde.

>1.197T20CO JOAO PAULO Dts~sobre a coblanrJ:II de l"IIPt"O oLblico nos casos oJe menciona.
~~. 12000 •ALEX CANZIANI limita aoonsào a1lmenlicia devida ao ex-cõniuoe em 5 tcincol anos.

320iTiC;óORICAROO BARROS Attera a redaçao da al/nea ~b~, do IIlCISD I, elO art. JO oa lf=l nO ts.:l1:.!. de 24 ele .

'I

I julho de 1991. que "dispõe sOOle a <llll""iZaçOO da Seguodade Soeiol. insbtui ",
Plano de Custe.o e d~ outras ""';dências". I

3209· I 2000 MARCOS DE JESUS Institui Jesus CnslD Senhor do Brasil.
~~3T2ooo 1jfs-fio RODRIGUES Acrescenta Oart, 109-A ilLei ri' 9.472 de 16 de iulho de 1997,

.3~~J 2000 WIGBERTO TARTUCE Toma inafiançávef o crime de instala~o ou utilização de telecomunicações
em desacordo com o nrevisto na lei na 4.117 de 27 da W'Vlsto de 1962.

32261201lQ. NFIJTON liMA OISrat')e sobre a retirada do consumidor das listas do SERASA.
J2if ,-2000 ; ·JORGE PINHEIRO Dospó<! sobre )~Illda das OlIormaç6es de COIlsumido' das listas dos

5erV"-os ~-11rol ao crédito.
1-4229"' 2ooHAIRTON ROVEDA D-;;;;;-õe sobre a cebra~~ de '-'''''io.
) 3231 ; ?')f}i) ! HICAROO BERZOINr Plullt~ itS 1l1sutUlçOes ftnancelras a vincularem a prom0ç3a de sor1ekJ de

IrwÃmlos acomerciaIt7:v'~ de seus nrodutos.
f iii52ÕOO [JoSÉCARLOS Dispõe sobre a veiculação de programação educaliva para crianças, por meio I

' COlJT;NHO dos canais de radlodifusão de sons e ima9ens. e estabelece sançOeS pelo I

~~ 2000J MAURO BENEVIDES
seu d~mento,

1!'1I~_o_~rt. 43 do Código de Defese do CoosumMlo,. i
3241 t'2CÓÕ i·;~AlJrtCi8ENEVID·ES-- Acrescenla o § 61) ao art. 43 da Lei nt. 8.078. de 11 de setembro de 1990 - I

3244 Gooo IOSMAR SERRAGLlO
Códir10 de Defesa do ConsumidOr. '
Dá nova reda4fào ao inciso VIII e ao § 7° do art. 73 da:.i~~ 9.504. de 30 de,
setembro de 1997, nue -estabelece normas n.Jra as elei -,

32411 2000 DR HELIO Obriga aos médicos e instituiçóes credenCiadas peiO Slslema Unlco de Saúde
:31 nre&creverem medicamento!: com ~u~ dcnomin~~ ooo6nca.

32S~i%)ÜO CELSO RUSSOMANNO Altera a L8I nO 6.078 de 11 de setembro de 1~.
I 3258 2.)Q() ICELSO GIGlIO Acrescenla artigos a Lei nO 7.210. de 11 du j'Jlho de 1984. obrigando. para o

cumnrimenlo de :>ana nriv31lva cio liberdado. a feitura qe exame de saVde.I3280 !~OOO ICL[MENTINO COELhO Al.ltr.tU:ffl(d ~rayr3ro únk:O ao al1 ~ ela con50Uoaçao daS Leis 00 Trabalho

I I I
• CLT, a flm dEI dispor sobro a ,amada 00 trabalh\)Qor que recebe até 'rês

~·12000 IAlBERTO FRAGA
saJános minimos_
Dispõe sobre a proibição de \lend.3 de bebidas alco6lic.as nos eslãdios de

~ t 2010 IALBERTO 'RAGA
_ tulebOl e nas suas ImediM.ões nos dias_~~iqg~,

Allera o incisa 111 do art. '0 da Lei n' 9.237. de 22 de dezembro de 1995. QtJe

L32iiS12000T<iLBERTO FRAGA
fil(3 o efetivo da Policia Militar do Distnto Fr.t<1eral e dá outras nrovidências.
Dá nOV3 redar;ao ao art, 71 da Lei nõg-.503,· da 23 de salambro d8 1Q97, que
inshtui o Códlno de Transilo Brasileiro.

1IIIIIOO~~lllllmllmlll'll 100
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N° ANO AUTOR EMENTA
3270 2000 DE VELASCO Acrescenta § 2° ao art. se da LA; nO Q.5D3. de 23 de setembro de 1997. Que

institui o Códiao de Trânsito Brasileiro.
3287 2000 DE VELASCO Disoõe sobre o emprooo de algemas.
3295 2000 NEUTON LIMA Disoõe sobre a ouitacão de débitos oara servicos de prestação continuada.
3296 2000 NEUTON LIMA Dispõe sobre a colocação de informes publicitários ao longo das rodovias de

lodo oTerritório Nacional.
3299 2000 lINCOLN PORTELA Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,

Iaue instituiu o Códiao da Trânsito Brasileiro.
3300 J-OOO LUIZ SERGIO Disciolina o trabalho com Raios X ou sUbstancias radioabvas.
3307 2000 JOAOPAULO Altera os arts. 47 e 57 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997.
3310 2000' EULER MORAIS Modifica a Le, nO 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de possibilitar o saque

do saldo da conta vinculada do FGTS oara tratamento de saúde de parentes
em 1°grau do titular acometidos da AIDS.

3317 2000 LUCI CHOINACKI Institui o Dia Nacional de Controle e Prevencão ao Alcoolismo.
3318 2000 ROBERTO PESSOA Modifica () Código de Tfãnsito Brasí\eiro, dispondo sabre a composição das

JUrltas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.
3319 2000 POMPEO DE MAnOS Institui procedimentos especiais para a prevenção e a detecçao dos casos de

Lesões por Esfor~s Reoetitivos • LER.
~24 2000 CPI • MEDICAMENTOS Altera a lei nO 5.991, de 19 de dezembro de 1973.

JJJQ 20UU MARCIO MAl OS Proibe a orooaaanaa de seNicos áe sexo nos meios àe comunicação sode".
3331 2000 ENIOBACCI Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as empresas distribuidoras do

medicamentos. com sede ou atuação no pais, colocarem à disposição de
todas as drogarias e fannácias, os medicamentos genéricos aprovados pelo
Governo Federal e dá outras orovidênclas.

3333 2000 ENIOSACCI Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os médicos do Pais, a prescreverem
receitas com o orincloio ativo dos medicamentos e dá outras providências.

3334 2000 MARÇAL FILHO Altera o art. 20 da Lei nO 8.036. de 11 de maio de 1990. possib~itando o
saque do saldo da conta vinculada no FGTS para o titular Que tiver
descendentes, ascendentes ou colaterais até o 3° arau acometidos de AIDS.

3337 2000 LUIZ BITIENCOURT Modifica a Lei n° 9.472, da 16 de julho de 1997, detenninando a divulgação
das tarifas adotadas Delos orovedofOs de servicos.

3338 2000 LUIZ BlnENCOURT Acrescenta o artiQo 109-A à Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997.
3339 2000 LUIZ BITIENCOURT Acrescenta artigo à Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997, limitando as tarilas

a serem cobradas pelas pres\adotas lio seNi<yc lie \ele~onia fu.a pe\o~

'2õõo
servlcos Que esoeclflca.

3340 RENATO SILVA Determina QUo a criação de novos cursos superioras de direito dependerão
de parecer da subseção da OAB, e de cursos de odontologia, medicina,
psicologia e veterinária, de parecer da representação local dos respectivos
conselhos rectionais de classe. e dá outras providências.

3343 2000 OR. HÉLIO Acrescenta parágrafos aos arts. 50 e 91 da Lei nO 9.615, de 24 de março de
1998, Que "Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências".

3347 2000 NELSON PELLEGRINO Permite a suspensão do pagamento das prestações habitacionais de
mutuários desemDrooados do Sistema Financeiro da Habitacao.

33~ 2000 BISPO RODRIGUES Modifica a redação do § 1° do art. 30 datei nO 6.015. de 31 de dezembro de
1973. isentando de pagamento de custas de habilitação de casamento, o
reconhecidamente DObra.

3351 2000 BISPO RODRIGUES Institui o Dia daPaz na Televisão Brasileira.
3354 2000 EDINHO ARAUJO Proíbe servir bebida alcoólica no interior de aeronaves comerciais.
3355 2000 MARCOS CINTRA Allera a Lei nO 8.245, de 18 de oulmbro de 1991. Que "Dispõe sobre as

locacões dos imóveis urbanos e os orocedi'mentos a elas oertinenles".
3356 2000 OSMANIO PEREIRA Disoõesobre a oferta desElrvicos através de redes de informação.
3357 2000 NILTON CAPIXABA Proíbe a divulaacão de anúncios oara atividades s6X1Jais.
3358 2000 MA.RCELO OêOA OistlOO sobre a Iluitatão de dé\)i'\os OélfilseNicos óe prestacão continuada.
3360 2000 NELSON PROENÇA Dispõe sobre a privacidade áe dados e a relação entre usuários, provedores

e cortais em redes eietrOnicas.
3361 2000 JOAOCALDAS Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de

permitir a movimentação da conta vinculada no FGTS para o empregado
I Dortadordo vírus HIV e seus dependentes.

IIIII~IIIIIII/tllllllll/lll JOI
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obngaloriedado do uco da IIngua porIuguSG3 na oferta de
sim rtadCJS.

PROJETO DE LEI
~!.-._- --- -.-

J:!73 :?roo ICHICO SARn ~1I IrslitUI o cher..Jue direndo.
'-:'3 I; -llOOO~1 "LA.... 'O ARN5 ._-_. TAuloozaa deduç;lo-do.inposlo do renda de doaçile. fellas 3 enlld_. quo

~
se dedicam a educação, assistência social. saUda. habilitaçao e a reabilitaç.)o

'77__-l~d"'"'-'l'('..s.-~'Úrtól'c1('lras de difici6ncl3 .---,;-;;-;=_~_~ ~~....j

337~ :iOOõíCHICO SARDtlLl Acrescenia paragrãlo ao art. 26 dalei n' 9.394. de 20 de dezembro de 1996.
__L_ _ . ." que -Estabelece 8S dirmrizes e bases da edLl - naclonal-.

f

318~ ';')00 MÁR~:I"; M,.'1.1·:'S 1Dcleml:n.;l i:: obr~alo;'I.:cJat.l<J 110 LJSU d~ I~Un'-'ll1jfkliràlJ :Jt:õ1é!:.:;a, aos
____~~ lur~3iundj~Utt iSiIOOU. 4:SU 1t1~ttvttfttrrl nltJuk;arnttlll(Jti UtI U~ hUlllclflU.

3394 I 2000 FEU ROSA Cria nova hipólese de saqL.C ne recursos do FGTS para o titular da cont.l

I '/IW..uk.Uit eJ.... i- sv...s l..l;;penl.ltlnU:.3, nos cgt.JS de doonça~ e afecçUL:~ I
especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saude e do Trabalho e

.•n, de 6 de ianeiro do 1,,"5.

do ImpOsto sÕbro Produtos lnduslriallZados • IPI. nas
rnctqulOas e oquipamenlOs médICOS, odontológicos e
50 permanente. feitas pelos postos de saUde municipais e

N";.T.ANOi- -- AUTOR- --
- - - EMENTA- I

3362,2000 'Euiibo OLIVEIRA AcroscenkJ parógrafo único ao art. 16 c altera DredaçAo dos §§ 2°, 3° e 5° do I

FT'
<.ut. 1~ 1 '-' u ir!"_ I!..C ' Cll ...lot. 122 do [:!"tJ~..:tu (.,.1 Cri.;an~ e du A·j.:/US-:'l".hltl.l - lei j
nO 8.069. de 13 de iulho de 1990.

33&5 ,2000 I MÁRIO ASSAD JUNIOR Allfua o art 10 da lei n' 7998. de 11 do ianeiro de 1990, que "Regula o I
p,ogram& do ~egJlo-l:...:seniíJregú, o 1'.tJOI~L.l ~.:I'.,;Jllal. m'~lItut o íuru./u Lt: I
Amnaro ao Trabalhador - FAT e dá outras DrOvl(jéncias·.

I 3370T:>oOO !FERNANDO FERRO Altera o IllClso 111 do art. 105 da Lei n° 9.503, do 13 de setembro de 1997, que
instllui o CócbYv clt.: rrân~ito BrasilClro.r3371T2ooo"TCELSO GIGLIO Modifica a Lei nl) 8.036, de 11 de mato de 1990. para permitir a
movimenlaÇao do saldo das contas Individuais do r:undo de GarctnM dei

I
1ampo de ServIÇO iJOr moüvo de cIoença grave 00 llwlar da conla Ou de seus
de~ndenles.-

c,

3398'í2oo,j~j5s~ CARLOS
._-- ,..F mp-,"!I2c. __

Moolfkd a Lei "I~ 8
L ~ARTINEZ

3]9\1 .:>000, RONAL DO Concede isenção

I
I\·ASCUi\lCELLOS aquiSIÇÕes d.

hospitalares, de u

~

eo;twL,'.\s.
3olO5 ~~HI~O SAROELLI O"põo sob<e •

I nrodutos e ser\I~o
:1411 2(l()() PHI. rMON RODRIOUES IConc.Je d,s""n..'

de rendimentos d
IJes.soa5 fisicas.
l.rldic.:.s, úllQt:cldr:

3412 2000 JOAOPAULO Revoga () § 3°,
~. ~_{aDet~e norma

30011:) 2üW HiCAF.ÚOF~:"RA~o-- Aoh:tri:l: o "<••a~,..a· d

'J4iõt"úoo I
RUB[NSBUENO

tomar obrigalória
b.êtnc.1lria!-.._-------
Ahera o I.JttCrtllO-l

-i· --L---. ---- Penai, para perm
Púh~icC?_~~ ..__

3423 'wo DE V~LAS(;U DtS/lÔO SObre a
Imagens ele

• .:'r) pagarl1anto de munas pe,a não-enlregcl da declalCM,.io
35 microampresas inativas, d do imposlo de ronda das

aos Iilylar6~ do firmo» individuar:!> ou $ÓCios de pe5$Oas
'_l~,~' CV:lC(;ilu de IniCtoem 1l!~S.

do art. 73 da Lei n' 9.504. do 30 de eotembro de 1997. que

5 pa~as e1~ões~,-.C7.=-=""",--:::-c=::-::--;=c;-::-::~::-:1
oJ ..111. ~u Ôd Lei n'" 1.1Ul, oe lLl de Junna Ott lYtiJ, a fHTI do

a utitização de portas de segurança nas agências

u~- nO J.689. dã-3 de oulubro de 1941, Códiqo de Processo
ItIr que as coisas apreendidas definitivamente pelo Poder

1oaf'!J~~Q~6rgãC's p'~~llco~.:. ~__~~~~_,....j

~ t I
proiboçac> de veicuJação nas emissoras do leIevisão do

pessoas fumando ou port::JMO cigarro!; "Ct!SOS nos horMio.; que

3425 2000[' MÃRCOS CINTRA----ro:~:ft':oore a Oblgaloriedado de as instituições maneeira. banc.énas I
1 , I:otiJlizarem mensalmenle, nos extratos de movimentação de seus dienles. os

Qn.,Jrgvl'. d,:,epew(; (: Ia~. lodoo rulotl ....o::. .J fo'OSf::lçt::.J do 5OI'\içoo

h ~ {ba,!n~cá~nOS'0.,-"e"dil",-,o~,*"!!!.!~sEro!!V~<lé~nc,,,i.":a'~'_~__~~__~_~~~~-I
3432 2000! GERAlDO SIMOES re·slabelece a obrigatoriedade de aparelhos ceruLares conterem disposilivo

._,' . aLf.or..f!II!~ 0" ,Jf).-. ':> eltJlror,laHllét,Ul~. _
2000 c CZAR SCHIRMt:.R~lldirtl,;l~aoan.20 l1alec JtO'8.0JO. oe" oe maIO 00 1990, a nm ae

Ipermitir a movimentaç,OO da conta VInculada no FGTS para paqamAnto de
: finanClamenlo .L.. J,) l1a curso 50 erior.

1~11~lllllllllllmlnlll!llO~
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permitir a movimentação na conta vinculada no FGTS para o pagamento do
preco da aQUisição de lote destinado à construeão de moradia própria.

3440 2000 OLlMPIO PIRES Obriga a inserção de mensagem educativa nas propagandas de velculos
automotivos.

3442 2000 CHIQUINHO FEITOSA Determina a identificação dos veiculas dostinados 80 tronSporto escolar e à
manutenção do ensino fundamenta\.

3443 2000 RONALDO
VASCONCELLOS

3444 2000 EUNICIO OLIVEIRA
3448 2000 OSVALDO BIOLCHI

3450 2000 BISPO RODRIGUES

3451 2000 BISPO RODRIGUES

3453 2000 PEDRO PEDROSSIAN

3457 2000 BISPO WANDERVAl

3460 2000 LUIZ BITTENCOURT

Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituiçõeS bancárias instalarem
Iequipamentos especiais para atendimento ao POrtador de deficiência visual.
Institui e disciplina a cobrança do selo-pedágio.
Estende às pessoas fisicas o Programa de Recuperação fiscal-Relis.
inslituldo pela Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000.
Acrescenta parágrafo único ao art. 38 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil.
Proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas peloS postos revendedores
de combostlvel e dá outras providências.
Altera o inciso V e o § 2a do art. 280 diOl Lei nO 9.503, de 73 nA !'õ8tembm de
1997· CódiQo de Transito Brasileiro.
Dispõe sobre a forma de pagamentos das dívidas das entidades de utilidade

Ipública junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Acrescenta artigo na Lei na 5. 991. de 17 de dezembro de 1973. proibindo a
venda ou distribuição de medicamentos por meios eletrOnicos.

3472 2000 LUCIANO CASTRO
3463 2000 ODELMO LEÃO

3477 2000 RONALDO
VASCONCEllOS

3478 2000 PAULOPAIM--

Estende restrições a prooaganda comercial de bebidas alcoólicas.
DispÕe sobre a alienacão dos imóveis Que menciona.
Especifica que os programas ele Incentivo ao turismo financiados, no todo ou
em parte, por 'Instituições financeiras oficiais deverão co,:!skIerar normas e
padrões de Qualidade e de responsabilidade ambiental comprovados e
reconhecidos.
Altera a r8d=a=çã'-c-o--cd-o"'-in-ci"'-so~II, do artigo 202 da Lei nO 9.279, de 14 de maio de
1996.
Isenla do pagamento da 2" via de documentos as pessoas desempregadas
ou que percebam até 01 (um) salário mlnimo.
Proíbe a utilização de tubOs f1exlveis ou recipientes de uso coletivo, para o
armazenamento de molhos condimentadoscomestfveis••
,Obriga a Instalação 00 placas nas. {\)ÓOII\as (;00\ a \oolcação do t\Orn<a oficial
,do munlçipio.
,DiSpõe sobre medidas que amenizem o desconforto da espera, no
:atendimenlo ao público, nos estabelecimentos que esPecifica:
:prorbe o transporte de valores em aeronaves que efetuam transporte de
;paS5aQeiros, re~JUlar ou não-regular.

3489 2000 LUCIANO PIZZATIO

3484 2000 L1NCOLN PORTELA

3510 2000 DR. EVILASIO

30487 2000 L1NCOLN PORTELA

3483 2000 L1NCOLN PORTELA

3485 2QOO L1NCOlN PORTELA

Acrescenta § 50 ao art. 59 da Consolidação das Lei;;; do Trabalho, a fim de
proibir a adoça0 de escala de revezamento para a jorhada de trabalho dos

f-=~:-+-=::-=--I--;;;:-;;:-;:==-:-:-;-:- f-'m~ot,:=oristas profissionais.
3513 2000 DR. ROSINHA Modilica a Leí·""n-;;a""9:':';.2;:;;94:::','---de~1;-;5"'-d-;-e-Cj"--ul;:-ho"'-·--;d'-e--;1:::996;:;=.-;;-lim~ita-n-'d"--o-:-a-pro-p-a-g-an-d·a-d·e--i

agrotóxicos apublicações especializadas. '
3529·. 2000 CLEMENTINO COELHO . Altera a Lei nO 9.279, de 14 de maio de .1996,ql.leregulà di,reitos e obrigações

relativos à propriGdade ind....strial. permitindo dóação /1eprodutos lIpl'P.Arutidos
por infração ao direito de marca.

3534 .2000 RONALDO
VASCONCELLOS

3538 2000 RUBENS BUENO

'3544. 2000 DJALMA PAES

3545 2000 ANTONIO PALOCCI

Determina que as legendas das placas de sinalização nas rodovias federais
, seiam expressas nos idiomas português eespanhol.
Acrescenta inciso eo art. 20 de Lei 0° 8.036, de 11 de maio de 1990. paro
permitir a movimentação da conta vinculada do Funda de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS. para aquisição de· terreno destíhado à construção de
moradia própria.
Estabelece a obrlgaçao do uso de etlquelas de ortentação;sobre a prevençao
do cancer de próstata na roupas íntimas masCulinas fabricadas ou
comercializarias no Brasil.
Dispõe sobre mensagem de advertência a ser aposta no rótulo, bulas e
embalagens de medicamentos acerca dos maleffcios provocados pela
automedicacao.

1111 II1
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N' ANO AUTOR EMENTA
3548 ~'OOO DR. (VllASIO Ac.ro""enla par6grafo ..:.nil;;Q fiO art. 11 dn Loi nO B.' 12. do 11 do dezembro de

1990. que "diSpOe sobre o Regime Jufidioo Único dos ServidoreS PUblicos
CiVIs da União. das AutamlJias fi (1as tundaço~rcas federais·,

3551 2000 JAQUES_WAGNER Instiui o dia 16 de 'ullo como Dia da Rádio Comunilana.
3561 2000 RAIMUNDO GOMES DE Ãllera a redàçàO do § :r dO art. J'" da LeI n'" !J./tjf, ae 10 oe fevereiro de

~OS ch~'3562 2<.'00 RA;i~Ur'DO GOMES·OC Dispõe sobre a licença compulsOn8 para exploraçào de patente na produçlo
MATOS de medicamento.,.

3568 2000 Alê~B!º FRAGA _._ Reorg;3~a carreira dos militares do Distnlo Federal.r-mo 2000 RAIMUNDO GOMES DE Acrescenta inCiSO XIII ao art. 20 da Lei nO 8.036. de 11 de maio da 1990, que
MATOS ~dispõe sobre C' Fundo de Garantia do Tempo de SeMço e dá outras

13571~ orovid4ncl:u;·

GILBERTO KASSAB Dá denominacão a lrevos localIzados na BR-381 - Rodovia Fernão Dias.
f-3572 "000 JAIR BOLSONARO Acrescenta dispositivo à lei n° 9.279. de 14 ele mato de 1996. que regula

i <fire.lo e obnoaGoos relalivos I! oroone<1ade in<luSUlal.
J~i~ lOOO NEUTON LIMA Modifica a redi:lÇ3O dd Lei nD 6.389, dI:' :30 UtI Ul:J.tl:tlllbrU dEr 1991, que iflstitui

o Conselho CO Comunicacao Social.
3580 ' 2000 PAULO OCTAvlO Altera a redaç..ão do inciso VII 00 art. 20 da Lei n° 8.036. de 11 de mafo de

I
1990, que 'dispOe scbre o Fundo de Garanba do Tempo de Serviço e dI!
outras providências·, 8 fim de poSSibd,tJ.r o saque para aqulSlç30 <Ie moradia

I Dara os filhos.
,

3581 I 2000 AL MERINDA DE Altera:l Lei nO 8.987. de 13 de revereiro de 1995. e a lei nO 9.472, de 16 de
i CARVALHO 'ulho dti 1997. ----

~~~ ~UIZ Bln~NCOURT Aclescenla o art. 78-A ãLei n' 9.4n de 16 de lolho de 1997.
3583 . 2000 'PAULO JOSE GOUVEA Proibe a d.IJu"lgaçao da prática do tabagismo e do consumo de bebidas

I . alcoól,cas nas emissoras de rádio e tele...i~o.
3506 ,2000 RONALDO I\cro&oJO~tã-õartigo 78-A à Lei nO O.~7'2, clQ l6 de julho de 1007.,

VASCONCELLOS
3500 2000 RONALDO OISpõe sobre distribuiçao preferencial aos Municlplos de paJ'Cola dos recursos

VASCONCELLOS ' olOvenientes de multas e auluacões de nalurela ambiental.
3lI02 .2000 OLIVEIRA FILHO Proibe tOdOs os jornais de lodo o lXIi:s a puUiCdrtJm em SUil5 coIunar. de, classificados 00 em Qualquer outiLl coluna, anúncios de acompanhantes ou

~6õSI2OL\\i :·RONALoO - alao Similar.
Proib9 a propaganda. de 'S8Mço'lt de. 'ioe).O no fama '8 na \~'Ã'Bãca.

VASCONCELLOS
-3610 i7000rM'ÊRSON KAPAZ Allera dispositivos da Lei nO 9.317, 5 da dezembro de 1996, que institui O

Sistema Inlagrado de Pagamento de Impostos e Conlnt,uições das
Mlcroomoresas e das Emnresas de Peaueno Porto - SIMPLES.

3611 I ~OOO I GERALDO SIMOES Prolbe a venda B o aluguel de fitas de vldeo-g,;::ltl"l8 d~ conteúdo violenlo a
menores de vinte e um anos.

3613 2000 RICARDO IZAR DlsPóesobre a 'Venda fracionada dtl medicamentos nas faonacias.
3619 , 2000 I L1NCOLN POI<TELA Dá novo re,jaçào 3 dispositivos da Lei nQ 9.2{14 de 15 de julho do 1906, que

i
dispõe ~bro as restrições ao uso e a propaganda de pfQdutos furnfgero&,
l1ebidas aJc06I~..as, medicamentos. tt'rapias o dofanslvq~,:!colas.

362412000 FEU ROSA ~egul:,t~.!!~a o inciso IV do art. 221 da Constiluição Feoeral.
3030 i2000 L-INCOLN PORrE LA Obnga o USD lIe torneiras com cIIsposltlvu dtt v~J~ i:llJlurllilUl,;CjI tJt:I dyUld t:Ill1

lodos O~ banheil"06 de uso coletivo,

I 3641 : 2000 PAU,O PAIM Altera a redação do caput do arl 59 da ConsoJidaçãO das leis do Trabalho·
ClT, a fim de delermmar Que a hora extra habituai seja prevista em acordo

i 3643 ! 2000
oU con""ncA..; coletIVa de trabalho.

RICARDO BARROS Acrescenta artigo à lei rf 8.177, de 1° de março de 1991, que -estabelece
regras para a deslTldexação da economia e da outras providênciaS", a fim da

I cornDatibllizar OS turos femURefa\6rio's. âO' ~l()'S ludi.aals e~s, M

I ambilo da Justiça do Trabalho. aos jI,J"Os moratOn06 aplicados aos débitos
lrabalhlslas.

3644 2000. GONZAGA PATRIOTA DispõiÕOOre a obrigalotiedade de conselVação e man,*",ção de elevadores

~.L
1I;loIIltni""no;;. ItJÇtQiras e MCArlaç roIanf(f'; in<:l~ladt)G Am c:w1iRi""jns liA- 1IV1

ihabílacionar cololivo, comercial B de serviços publicas ou privados e dá
~ .. - outras oroV'ldências.

1IIIIIIInlll~IIIII~IIIII04
Documento' 33128· 1
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364& 2000 AIRTONDIPP Dispõe sobre a isenção de multa aplicável a micro empresa que deixar de

apresentar a declaração de rendimentos ou apresentá-Ia fora do prazo, na
forma Que estabelece.

3647 2000 L1NCOlN PORTELA Dispõe sobre a obrigatoriedade de consultas aos trabalhadores e servidores
oulllicos do sexo masculino, nas sltuaCOes Que especifica.

3651 2000 JOSEEGYDIO Altera os arts. 133 e 159 do Código de irãnsilo 8rasIleiro, para pem\\ir o uso
de cópia autenticada do Certificado de Licenciamento Anual e da Carteira

-'--
Nacional de Habilitacão.

3652 2000 RONALDO Acrescenta "dispositivo à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
VASCONCELLOS

3653 2000 RONALDO Proíbe a instalação de estações radiobase nas proximidades de escolas e
VASCONCELLOS hospitais.

3657 2000 POMPEO DE MATTOS Estabelece a competência federal para a investigação e aplicação de
I oenalidades do crime de roubo de camas.

2!~ ~~ LUCIANO CASTRO Altera o art. 5" da Lei nO 9.277, de 10 de maio de 1996.
3000 2000 PEDRO FERNANDES Oi~õe sobre a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial a na Internot,

da Declaração de Bens e Valores dos detentores de mandato eletivo, e dá
outras providências.

31561 2000 ADAoPRETTO Dispõe sobre a tarifação compensatória sobre a importaçao de produtos
agrlcolas com sullsidios na ongem.

3662 2000 JAIR BOLSONARO Concede anistia de multas aplicadas a militares com base n'o art. 15, inciso I,
"e", da Lei nO 8.025, de 12 de abril de 1990.

3665 2000 EDISON ANDRINO Dispõe sobre advertências quanto aos riscos à saúde decorrentes do uso de
telefones celulares.

3610 2OCO LAURA CARNEIRO Dispõe sobrEI a prorrogação dos contratos temporàrios no àmbito' das
OrganizaÇÕeS Militares do Ministério da Marinha.

3671 2000 EDUARDO CAMPOS Acrescenta inciso ao .art. 20 da Lei nO S 036, de 11 de m;lio de 1990, para
permitir a movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS. para o pagamento de despesas com curso superior, do
trabalhador e de seus dePendentes. nas condiÇÕes em Que esPeCifica.

3677 2000 RONALDO Altera 05 artigos 36 e 47 da L.ei n° 9.504, de 30 de setembro do 1997, que
VASCONCELLOS estabelece normas para as eleições, e revoga o art. 240 da Lei nO 4.737, de

15 de julho de 1965 • Código Eleitoral, pel'l11itindo propaganda eleitoral
somente durante o mês de setembro, do dia1°ao diaJO, do ano da eleição,
e dá outras providências.

3681 2000 ALBERTO FRAGA Dá nova redação ao § 2° e revoga o § 3" do art. 50 da Lei nO 7.289. de 18 de
dezembrocle 1984, alterada pela Lei n07.47.5,de13de maio de 1986 -
Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do DiStrito Federal.

3685 2000 JOSE CARLOS Altera a Lei nO 5.889, de 8 de junho de 19l3,que -estalui normas reguladoras
MARTINEZ do trabalho rural e dá outras providências",: instituindo o condomínio de

empreQadores rurais e o côntrato coletivo de safra.
3688 2000 JOsE:. CARLOS ELIAS Dispõe sobte a introdução deassistenle social,no Quadro de profiSSionais de

educação em cada escola. ,

3694 2000 POMPEO DE MAnOS Estabelece controle e liscalização do desmonle de carros e motocicletas
pelas oficinas denominadas de feITO velho. na' forma Que Indica e dá Outras
providências.

3700 2000 RONALDO iAltera a Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990 :que estabelece o Estatuto da
VASCONCELLOS ,Criança e do Adolescente.

3708 2000 INOCENCIO OLIVEIRA Altera dispositivos da Lei nO 9.504, de 30 de setem~ro de 1997, que
-tllit.i:lutlleoo nomlaS para ao:; tlltlil,;oos·.

3709 2000 SILAS CÂMARA Dispõe.sobre a divulgação à população de informações I sobre os Fundos
'ConstitUcionais, '

3711 2000 ALBERTO FRAGA Altera o parágrafo único do art. 852-A da Consolidação das Leis do Trabalho
,- CLT, aprovada Pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1~ de maio de 1943.

3712 2000 ALBERTO FRAGA Veda a exigência ,de atestado de bons antecedentes juntola órgãos policiais,
e dá outras orovidências. I

3717 2000 ALCEU COLLARES Acrescenta parágrafo ao art. 26 da Lei nO 9.492. de 10 de Setembro de 1997,
Que define competência, regulamenta os serviÇOS concernentes ao protesto
de titulas e outros documentos de dlvid8 eda outras providências.

Ilfl~lllllrlllllllllillll D5
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N' "-NO_ _._AUTOR I EMENTA
3711 2000 ALCEU COlL ARFS IAAnt;) ~~,. II'1m:.alil A I'AO'lI'lhArXlamAntA pnbrRJii. riA pagalmAnto parti

retirada de seounda via de documentos roubados ou furtados.
3723 20M RM.'( 'NN GOMES DE D.>pdc ~.oh..: .. (;<Y'l'at.,ç.';o de Saguro do R<lS;"'I1s.:Jt>Uda'Jo Civil por

MATOS oper,ador de lransporte de passageiros por motocicletas de aluguel
3725T2ooo DR. nOSINllA Cxtlngue a O~m dos Mú~icos do 01'3511 e revog8 a Lei nO 3.357, de 22 de.

ú:.embro d'i::. \9(;:.

3728T~k;ONLIMA Altera dJsposibVO da Lei n° 8.036. de 11 de maIO de 1990. para penTlItir a
rn~Yi!!J~n_t~ç.)oiia CQnta ~.nc~º.a_~. ~G!.§ .~~s_~is ~~s_c:i~ ln~~I.Q?~

j'n3 ilO,;" ,JO~:: .::Ai-<LO:; lhspoe~ '" o ,1.cariL' ~o fIScal a dodçoeS de equipamento e malénas-pnmas

l:OUTINHO a enbdadE's !".em fins lucrattvos. para uso no preparo de alimentos para
E"5SCX~~' carentes.

r~-ij5·~200~- DR. haiõ--- A..tElra v -411. ~i6 do Código Elolloral. pennitmdo a prisão de autor de cnme
hediondo nos 5 (cinco) dias que antecedem e nas 48 (quamnta e oilO) horas

,-... ----, .. -- jt'tcnCT""S_'!'~'~S' I

~
3742 I 2000 ' PROfESSOR LUlllNHD Dá nova rodaçêO ao art 320 da Loi n' 9.503, de 23 de selembro de 1997,

I I insli\Ui o r'lO'IO COd' Brasikiiro de Trin~,~.,o'C.'-c;-_-,------;-;,------:-:-:c=---,-;c:-
_~~j~~.?OO~ I OA~-'·'.~.º-r ~~!9~O Prolbe a _'f!l~')o~ ~ Ltlliad.élde de rT ad. je..]rt'lfJnlos no rádio e .no .te!9\1lsâO
3754!ZooolBiSpo ROQRIGUES A1lera a mdaçao do """""r do art. 159 da Lei n' 9.503. de 23 de ..lembro de

• I _•• _ _ 1991 uc institui o Cód.!99_de Tra'!~ttº-~.raslleiro. __
'hJ7~.. ~ 2~.) tROr-.,;'.lC':::: AaeSCt.:f~l8 Jl5f)O!JllIvo dO dn. 260 [JQ COOlgo Ou Tn1nslro BrnSllelrtl. rbrlgaMo

I I VASCONCELLOS o rte de crachá los mes da autoridade de Irl\nsilO.
I ji59 :;;00<i 110NÃLDO Obri9a a manutenç!lo do representanlo palããtOndime·-nC'lo-pesso-----:a71-a-os--1

~
VA~L:JN(.;ElLOS usuários nas odades que especifica. por parte das empresas administradoras

I de cartão do créd"O,
37ê0]2ooo CARLOS ALBERTO AC!lJscenla Inciso ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, para'

I
RO~A.xl permlUr a movirnenlação ela coota vinculado do Fundo de Garan.a <lo rempo

de SP.rvirp - F(~TS. ~.:II r::ll!J~mAnlo riA ~Ioo ri(wQdor dA finanr.iAITWlIn&n riA

__ ,!.ogrnm3 de Crédl.~ (!~.Uc..'1!iVOIdo tildar OU de seus dependents!õ
3761 IZooo~ARLOS AlBERTO Acrescenta inciso ao art. 20 da Lol n' 8.036, de 11 de ma", de 1990, para

ROSADO pormitir a moviroonlaçao da conla vioculada do Fundo de Garantia <10 Tempo
de- ~r.,..I:;:O fCrS, 1',lrD 'J pugamonlo de anuidade escolar dL.o titular c ~;
seus de dentes. I

3713 2000 RICARDO FIUZA Da nova redaçêo ao caput do a~. 8' ela Lei n' 9.099, de 26 de solembro de
lW5. Quc d~pOO :oQtIt; (,:t JlJI.l.ados Especiais Civ~i!) tt Cnmms e dá outr.,iS

II":oVlCSGnctas.
3770 2000 CHICO DA PRINCESA Oil;pÕe!"s'O~br""e"----a-'esp--onsabi-----,,.,·,,--,llad,--,-e-CMC'·..,·I,--<lo,,---""'-sI:l-:-:d-Of-de-;-serv-,--il;-o-de"----;b-'an-'-s-'port-'---'-e-i

In co,ulivu UI'OOI1U 6 ,nelJonnlltanv de Da~OOIro5 e dâ outras nroVldêno6S.
37i1hõõõ JOS ALEKSANDRO Limita os poderes estabelecidos pela ailnea "b" do inCISO I do art I' do-. 1---- O~creto-Lei n"4.295. de n de maio de 1942.

'

-3172 '12000 Ai.êLu COLLAflES-- - ÀJte.-a a-rildação àõ.l1.(53-da CorisoIi"-"c·d"açao=·'-d-as-----,Le,--is-dO~T-ra-b-al,--h-o---""Cc-L'=T,--,a-l
fim de dispor sobre a nao extinç!lo do contrato de trabalho em yj~ude de

l~ __ ~ ~ ---r-;"'''..~I~l1nr:i~!''' I~!lrrp!l?~('\ . _
I31~ POMr"t:.O DE MAl TOS Alt~ra a lBl nO 1i.74L. dIJ 07 de dezembro de 1993, dispondo sobre o
I j beneficio da prestação continuada à pessoa portadora de deficiência e ao

~-17a1 ~ 2000JQH:-~ELio-------tfr;'~;f~o~d~n\omauta. -

, 'jfo-'12óuol jOSECARLbs 1Estaboloce a obngal""edade de atendlfTlBnlo médico ao policial e I>ombelro

~
' 'CJ. ,T''''I1i0 I'V..l.,.ac: ':I~ 'I':..' .It", l.ttc-·rrer..U "';'1 ~:-.vrclcio da runçf.:o fJJUI,Ci:I e tiá ;;;UI;d"l

1
__ p'ovldenCl~~:_ ~__=~"..,____:=""=~~~-__,__,,__,...

31904 2000 ARY KARA IU;) ~.O"t re.jaçan ao caput do art. 150. da Lei nO 9.503. de 23 de sotombro de
~ _ ,;~:J;::""1. • ..Ji:~ ...(.....,ClJ·": ode lrar,.:>.LOi..hi:iSlieIIO.

, 37871ZOOO ILUCIANO CASTRO ~a a Lei n' 6.996, do 7 de JUnho de 1982, que "oispdc sobro a ubhZ8çao
I (!f.l proc"ssa11entn e1elrônico de dados nos 'il!rviços oleilorai~ e da outras,
: ' I l"lJvidé[~:Ja&~, d..,.,;,o "OVCI redação ...o seu ano ~o;, e acrecemanJo-lhe 0$ arts. :

~d B'-A e B':!,-B~-'------'------'---'O-;---:-'---'---'----';;-;::-=;O--;-~'---'----;-7----:=:;-
'3788 2000 DARd,tO PERONDI A<'escer.ta llim\gr.!n ao aT1Jgo 34 ela Lei n' 9fi56, do 3 de junho de 199B, I,

QlII9 di~ 'iOObru oç planos; privad08 de aesisMncia à saude o dá outras I
rovldêncras. I
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1----

energia assegurada, e dá outras Drovidências.
3812 2000 PAULO PAIM Altera o § 20 do art. 71 da Consolidação das Lei do Trabalho, criada pelo

1 Decreto-Lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943, para computar os intervalos de
descanso na duração do trabalho.

381Q 7000 ANTt"lNIO CARI O~ AlIara o art 22 da Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991, para reduzir em
KONDER REIS cinqüenta por cento a contribuição previdenciária oas associaçrJes comerciais

e industriais.
3827 2000 GILMAR MACHADO Institui o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo.
3828 2000 RArAt:L GReCA Dispoo sobre o obriglltoriedodc de nolificarpo da óbitos pelos C:artórios: do

Registro Civil ao Fisco, INSS, Justiça Eleitoral, Policia Judiciária, e dá outras
Iorovid6ncias.

3835 2000 GLYCON TERRA PINTO Altera a redação do art. 61 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instJtul o COOlllo de Transito Brasileiro, açrtlliçtlnlilmJu-lha três parágrafos.

3839 2000 IRISSIMOES ACrescenta o artiQo 13-A à lei nO 9.998, de 17 de agosto de 2000.
3842 2000 CUNHA BUENO Altera o art. 19 da Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, assegurando a

distribuição da coletes à prova de balas, de tickets refeição e de cestas
básicas aos vigilantes bancários.

3844 2000 POMPEO DE MAnOS Dispõe sobre a reparaçao extrajudicial à pessoa que tenha sofrido dano físico
ou psicológico, causado por servidor público federal, estadual e municipal, da
admil'listrad~() rlirala '" indimt:l. A clã nutras orovidências.

3852 2000 FREIRE JUNIOR Acrescenta parágrafo único ao art. 40 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de
1997, para tipificar como crime a conduta consistente no uso, em favor de
partido polllico, de slogan ou qualquer ~po de propaganda igual, semelhante
ou a:s:socii!ldo ao utiliUldo por empresas preslBdor::ls do serviços do

~OO
comunicações.

3854 PAULO JOSÉ GOuvÉA Acresce oarágrafo ao art. 12 da lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992.

~- 20ÕO PAULO JOSE GOUVEA Acresce parágrafo ao art. 92 do Código Penal.
3857 2000 FERNANDO ZUpp'O Dispõe sobre a inclusão do ensino de Etica e Cidadania nos currículoS

escolares.
3859 2000 CORIOLANO SALES Dispõe sobre o emprElQado de correspondente bancário.
3861 2000 JOSE: CARL()~ Aliara a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Códioo de Defesa do

COUTINHO Consumidor.
3864 2000 TEI.MA DE SOUZA Dispoosobe a existência de etiqueta de orientação para a prevenção do

câncer de Çlróstata na fabricação e comercialização de cueCas, sungas e
simil(ll'Os.

3866 2000 DARCISIO PERONDI Acrescenta §§ 10 e 20 ao art 30 da Lei nO 5.859, de 11 de dezembro de 1972.
3867 2000 DARC[SIO PERONDI Estabelece as regras relacionadas sobre a distribuição e a deStinação de

medicamentos cujos prazos de validade expirem em poder das farmácias e
dá outras providências.

3868 20CO CORIOLANO SALES Altera o 'caDur do artigo 47 da Lei n° 9_504 •de 30 de setembro de 1997.
3871 2000 FEUROSA Dispõe sobre a movimentação da conta vinculada do FGTS para aquisição de

- 2000 -BISPO RODRIGUES..--
jerren.o para constru~ da moradia prÓ~ria.

3812 Proíbe a propaganda de acompanhantes, prostituição e outros serviços de
sexo nos meios de comunicacão social.

3873 2000 CORAUCI SOBRINHO Dispõe sobre o cálculo do imposto de renda de proventos. quando recebidos
simultaneamente a rendimentos do trab8lho.

3874 2000 CORAUCI SOBRINHO Altera dispositivos da lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • Código do
. Processo Civil.

3875 2000 EDISON ANDRINO Dispõe sobre a impressão de letras musicais em encartes de produtos

3884 i 2000
fonográficos.

lINCOLN PORTELA Acrescenta inciso VIU ao art. 23 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.
I aue inStitui o Código de Trânsito Brasileiro.

3887 2000 AROLDO CEDRAZ Dispõe sOOfe as rondi~ 00 u\i\i1.'ação das rodo~ias op'a'lime,,\a(\as. sua
.conservação e manutenção, e dá outras providências.

3890 2000 WAGNER SAI.USTIANO Dispõe sobre a realiZação periódica obrigatória de exame preventivo do
câncer de oróstata oara os trabalhadores da iniciativa privada.

3894 2000 POMPEO DE MAnos Disciplina a publicidade B propaganda dos Poderes Executivos. Legislativos e
Judiciário. e entidades da administracão indireta.
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,33I1T~ CELSO RUSSOMANNO A1lera o paráQrafo 7' do art. I' da Loi n' 9.455, do 1 do abril do 1997. quo I
"define os crinles de tortura e dê outras nmvidências-. I

, 3898 ! 2,)Q(} JOSE CARLOS DISpõe sobre a indenizaçàO por danos morais decorTBnte do extravio. ou da
I 1._ COUTINHO I !Y'rda de6nit.i"a de bArlaaem.
13902T20uo WAGNER SALUSTIANO Dispõe 'Sobreo a nl:vigatoried.ade do exame de cAncer de prOslata para os, IseNlàOf'3's Dub\icos 'ed8T3is.
3_ :lOUO BÔNIFACIO DE Cisciplmii cursos de Universidades Estrangeiras no Brasil.

20ÕÔ
~RADA IO.:. nOVel rttddc;Ao ao 4l1. ~"d~ Lei n" 9.796, de Z de maio do 1M(J, quo diElpôo3907 JOAO HENRIQUE Isobre a compensação financeira ontro o Regimo Gorai do PrevidMcia Social

I
e 05 regimes de previdência cios servidores da União, dos Eslados, do

, Distrito Ff:oeral e dos Municlpios, nos casos de contagem reciproca de tempo
ae contrtOUl('tlO rulJa ereno de aposentacJoriid, tf oá OUlrd~ prl)YKKtrJ(.ia~.

3910T 2000 WILSON SANTOS ESlabelece Incentivos fiscais e previdoociarios para o retomo ao trabalho dos
nnIf~dores da Sinctrome de lmunodoficiência Adnuirida - SIDA.

3912 ~ 2000 IALBERTO FRAGA Determina a obrigalDoedade às emproS<:ls fabficanles, ou importadoras. de
l aparelhos de telefonia m6vel informarem aos consumidores o nlval de

, radlar.ão err'ltido.
3913 12000, ALBERTO FRAGA A1tora o art. 192 da Consoltdaçao das Le,s do Trabalho - CLT. aprovado poJo

3914 !2000 ~LBERTO FRAGA

Decrelo-lei nll 5.452. de 10 de maio de 1943. retirando as expressões
"mulheres casadas" e -maridos·.
Dispôe Súbre a garantia de lJatamento a servidores e mIlitares acidentados

I om servic~ o dê outras nrovidências.
~~Ot!_ .~OQ/?~IJ.f'.4f9lN PORTE LA Altcr<J o Loi nO 8.U3O do 6 do ootombro do 1Qg4.

3918 2:J\l{) HENRIQUE FOtnANA 'Dispõe Y/brB ;-J.teN".::III remlSlerada do Elmrlr~VI canOidato a carco ektllvo.
3922 , 2000 ROBERTO ARGENTA II Dispoo sobra a concessão das doações auxJlio-funeral para lamllias de

,~ :looolmAó MENDES

doacores ou pessoas por elas responsavois nas doações de Orgêos
destinados a Iransnlan1es.

.,Altera o art. 22 do Loi ri' 8,212, do 24 ce julho de 11191, para permitir a
I I Iredução da contribuiçâo da empresa para a segundade social incidente sobre

'3934--; 2000
-- --- !8S remuner(tçôes pagas aos idosos.

BISPO WANDERVAL 'Altera dispositIVOS da Lei nll 9 883, de 7 de dezembro dt! 1999, Que institui o
I i S·stema Brasileiro de Iq,e~gência. cria a Agência Brasileira de InleligênCla .
, I A31N a dê outras nm.idênCias.

]g37 7n()I1 I RU"":ARnn 1=11 J7A O:, rOll~ rP.t1;JÇAn ~o arti(Jn SR7 dAI Ai nO 5 869. de 11 de janeiro de 1973. Que
"inshtui o Código de Processo Civil".

3939 2000 RICAROO FiUZA Acrescenta parâgmfo 00 31"1. 20 da Lei nO 5.8ti9. de 11 de taneiro de 1973
! I/Cóchno de Pf2CE'SSO Civil).

31140 1 2000 RICARDO FIUZA Dá nova redaç.1o 80s ertJgos 619. 652. 7~17. 738 c 739 d~ Let nO 5.869. de 11

~
de janeiro de 1973, que 1nstitui o C6d;go de Prücesso Civil-.

31145 i 2000 WALTER PINHEIRO Acrescenta parâgrafo Ur'llco ao art. 13 da Lei nQ 8.987 de 13 de fevereiro 00

I
1995, que -diSpõe sobre o regime de conces.são e parmissão de serviç.o..
públicos pre'lll;)to no ar\. 17~ dCl Curl~LJhm.:.du FtI(jtll~I, • .... OUlJd'.

, \ nro\lid6ncias· v&dando a cobranca de tania mirilma.
31157 2000 LUIZ BITIENCOURT 'limita 05 poderes eslabelecidos p~li:I aflnfJB b do inciso I do art. 1° do

DeCrelcH.el nIll 4.295 de 13 de maio de 1942.
3964 2000 MILTONMDNn Acrescenla § &' ao art. 26 da Lei 00.9.394, de 20 de dezembro de 1Y!jti.

"--3005 2000 J-!lll.TÇlN MONn Di~ sobre á criacao de guardas-fI1inns e da outras providênClélS. i
3967T2OO) SALVAOOR ZIMBALDI Denomina "Rodo·lta Franco MonlOro- o tw1'lo or.tre o Rodovia dos,

"Trabalhadores 8 o AeroPOrto InlemoclOl1,a1 do GLlarulhos. I'\CI Estado de Solo j
Paulo

396ri :'-'00 SAL VADOR ZIMBALDI Inshtui If1centivo fiscal com base no Imposto sobre a Renda. para empresas

\ 3060 200Ó
-..... : nuA contratem lrabalhadore!i com ioaoe acima 00 ~I) anos.

DicnÕo t;.Dbrc .:w 3Üvi<:klOO& do MO'''lm, nl~Õ do ,.iorcado';~iJemHERMES PARCII\NELLO oraL
r 397Õ' i 2000 P'JMPEO DE MAnos Acrescenta paragrafo 3° ao art 61 (;) lt:i n" 9.5D3. de 23 de selembro de,

1997. estabelecendo regras para a In~ta;al;ã(' de controladores eletrOnicos de

~n2 1'2000 ARY KARA
velocidadeICria wm novo Inciso II no partlgraro un .;:;) doJ art. 261 Ui:! ltll n" 9.503. lM

. ___ . L..-. 1997. que instit1J1 o CódigO de Trant.:lID ~~3~ileim~(ln~l!1era o a!~I_i~~

111111111~li~IUIIIIIIIII'08
[lO(; l.llTlento ; 3372& • ,

~
.., .::....

< • 'i'

!l':' ;~:/' CAMARA DOS DEPUTADOS

'.~ ,

110 Quinta-feira 1° DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

2062IJAN;DS.t



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 111

CÃMARA DOS DEPUTADOS

'""'Fo:. -~ _ ~.:.• -

PROJeTO DE LEI

ND ANO AUTOR EMENTA
para inciso 111 e dá nova redacão ao q 3° do art. 282.

3977 2000 VADAOGOMES Dispõe sobre a vinculação de cinco por cento das receitas de impostos
estaduais e municipais. compreendidas as transferências constitucionais, à
manutenção e desenvolvimento da educação especial.

3993 2000 RONALDO AcrelScenta inciso ao art. 2° da Lei n" 1.521, de 26 de dezembro de 1051 -
VASCONCELLOS que dispõe sobre os crimes contra a economia popular - penalizando a

fabricação, comercialização e utilízaçáo de mAquinas de vld60 pOquer e
similares.

4114 2000 MARIO ASSAD JUNIOR ElltinglJe a i56nção do pagamento da compensação Iinanctlira pelas
IoeQuenas centrais hidrelétricas - PCHs.

4003 2001 NELSON PELLEGRINO Institui a obrigatoóedade das concessionarias de serviço público de telefonia

I fixa em todo território nacional, responsáveis por emissões de faturas
telefônicas, discriminarem nas faturas de cobrança telefônica informações
detalhadas referentes aos pulsos efetuados pelo consumidor e adota outras

Iprovidências.
4004 2001 L1NCOLN PORTELA Proibe a divulQação prévia de informaÇÕes referentes a operações pOliciais e

dá outras providências.
4027 2001 FERNANOO CORUJA Toma obrigatório que a concessionária de serviço público de telefonia fixa,

responsável pela emissão da fatura telefônica, discrimine na fatura de
r.obr;lnç9 telefônica informações detalhadas referentes aos pulsos efetuados

Ipelo consumidor e adota outras providências.
4028 2001 RONALDO Dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios farmacêuticos produzirem

VASCONCELLOS e as farmácias e drogarias comercializarem no minimo 5% de medicamentos
I genéricos.

4030 2001 RONALDO Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. que "dispõe sobre as restrições
VASCONCELLOS ao uso e à propaganda de produtos fumlgenos. bebidas alcóolicas,

medicamentos, terapias e defensivos, nos tennos de § 4" do art. 220 da
Constltulçao Faoeral", para obr1gar a Impl8maç30 de salas para fUmantes em
shoooina centers e aerooortos.

4032 2001 L1NCOLN PORTELA Estabelece critérios no detalhamento de faturas telefônicas e dá outras
I providências.

4033 :lUU1 TELMA DE SOUZA Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, Que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

4035 2001 JOAOCALDAS Dispõe sobre o uso indevido de substâncias proibidas em competições

4039
esportivas.

2001 ALBERTO FRAGA Regulamenla a garantia de assistência juridica gratuita aos policiais civis e
militares, e bombeiros militares, e dá outras providências.

4044 2001 GIVALDO CARIMBA0 Dispõe sobre a utilizaçêo de recursos da conta vinculada do fundo de
Gomntio do Tompo de Serviço - FCTS, para pagamento de mensalidades
escolares em atraso.

4045 2001 GtVALDO CARIMBA0 Dispõe sobre a admissão de aplicação de recursos do FUNDEF em
instituições filantróPicas.

4046 2001 AIRTON CASCAVEL Prolbe a compra e a venda de bebida alCOólica em estabelecimentos situados
às margens de rodovias federais. impondo multa ao infrator e a suspensAo da
carteira de habilitacão de aue eventualmente seja titular.

4047 2001 GIVALDO CARIMBA0 Altera o art. 16 do Decreto-Iei n" 236, de 28 de fevereiro de 1967. para definir
os horários de veiculacão e a duracão dos programas educativos.

4049 2001 LEO ALCANTARA Acrescenta inciso ao §2Ddo art. 3" da Lei n" 9.099, de 26 de setembro de
1995.

4050 2001 JAIR BOLSONARO Altera a data do oaoamento dos militares e dos servidores oúblicas civis.
-4060 2001 RONALDO Altera a Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935. Que detennina as regras para a

VASCONCELLOS Declaração de Utilidade Püblica.
4062 2001 RONALDO Dispõe sobre a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas em

VASCONCEllOS estádios de futebol e ginásios esportivos.
4064 2001 POMPEO DE MATTOS DisCiplina a prática do desmonte de caminhões. carros e motocicletas pelas

oficinas denominadas de ferro velho. através de mecanismos de controle e
fiscalização na forma Que indica e dá outras providências.

4067 2001 ALEXANDRE CARDOSO Dispõe sobre o pagamenlo do:; militares e servidores públicos do PodElf

--- Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundaÇÕes. bem como dos

I~I~II~~IIIIIIIIIIIIIIIIIII t09
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4145 21)01 l.Ul? RITTENCOURT Acrescenta paragrafo ao art. 282 da Lei n° 9.503. de 23 de setembrO de

~4i12D01 ~VIZ BITTENCOU.:..R..T__·_i ~~~'~'i:~'I~~~~fO~'~ ~~.~ 2~;~'~~ O~;i~I~"~ 503, de 23 de setembro de /

___.=I~nr
Oocumel'lto . 33118 . 1
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1997, Que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

4156 2001 WALTER PINHEIRO Dispõe sobre os canais disponíveis para as rádios comunitárias.
4158 2001 JOSUÉ BENGTSON Altera a Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para eslender às pessoas

portadoras de doenças graves o direito ao benencio mensal de que trata o
art. 20.

4159 2001 JOSUÉ BENGTSON Modifica a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação do saldo das contas individuais do Fundo de Garantia do
Tempo de serviço - FGTS - quando os titulares ou seus dependentes fore~

acometidos de hansenlase vlrchovlana.
4160 2001 JOSUE BENGTSON Tipilica a utilizacão de dispositivo anti-radar,
4165 2001 HELIO COSTA Modifica o Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967, e a Lei nO 9.612,

de 19 de fevereiro. de 1998, obrigando as emissoras dos serviços de
radiodifusão e televisão, educativas e comunitárias, a reservar um espaço
para programação local e regional deslinada às entidades representativas
das comarcas atendidas.

4166 2001 ANTONIO DO VALLE Altera os arts. 29 e 30 do Decrelo-Lei nO 1.455, de 7 de abril de 1976, Que
dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exlerior,disciplin~ o
regime. de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias
estraaeniras apreendidas e dá outras providências.

4170 1001 JULIO SEMEGHINI Institui o Dia Nacional do Maquinista Ferroviário_
4171 2001 RONALDO .Estabelece critérios para que o cidadão possa atuar como Fiscal do Melo

VASCONCELLOS 'Ambiente.
4179 2001 MARCOS AFONSO Altera a Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996. que dispõe sobre o

Imposto $obrea Propriedade Territorial Rural- ITR.
4183 2001 MARCOS AFONSO ,Institui o Programa de Alfabetização de Trabalhadores no setor de Limpeza.

.Asseio e Conservacão e dá outras providências.
4184 2001 FERNANDO CORUJA ,Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão dos números de telefone do

I-'rocon e da Anatel nas comas (le telefOnia hxa e mOvei.
4185 2001 RONALDO Institui o Dia Nacional da Escola Pública.

VASCONCELLOS
4188 2001 CARLlTO MERSS Altera os artigos 77 e 256 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto

da Criança e do Adolescente.
4190 2001 RONALDO Toma obrigatório o registro das agências de turismo no órgão competente.

VASCONCELLOS
4197 2001 ALBERTO FRAGA In!õtitui o Sistema Nll('jonal dA Infnrmaçiia!ô !õObre Pessoas Desaparecidas. e

dá outras providências.
4198 2001 ALBERTO FRAGA Altera <l redação do art. 18 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código

'de Processo Civil, aumentando o valor da multa ao litigante de má-fé. e dá
outros providônoioo.

4199 2001 ALBERTO FRAGA Dá nova redação aos arts. 1°, 2°, 50 e 12e acrescenta0 art. 4°·A e os incisos
IV e V no art. 5°, todos do Decreto-Lei 1'10 938, de 13 de oUtubro de 1969, e dá

"4221
outras providências.

2001 GONZAGA PATRIOTA Revoga o § 3° do art. 282 da Lei n° 9.503, de 23 de5alembro de 1997, que
institui o Código de Transito Brasileiro.

4224 2001 LÊO ALCANTARA Dispõe sobre a exposição do alvará sanilárioemBmbelecimentos que
vendem alime'ntos ao público.

4225 2001 EDISON ANDRINO Altera a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1991J,que "dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço .e dá oulrasprovidências". para permitir o
saque do saldo da conta vinculada para custear o pagamento de curso

4227 -2001
SUPc:lriO!:_ ... _ ..:..

ANTONIO CAMBRAIA DisDÕe sobre a alienacão de bens da Rede Ferroviária Federal S.A.
4235 2001 ORLANDO FANTAZZINI .Institui o checue vencrvel e dá outras providências.
4239 2001 DR. HELIO Dispõe sobre o acompanhamento pelo consumidor, em tempo real, do gasto

r.om os AArviçO!'l de telecomunicações.
4249 2001 JOAOCAlDAS Acrescenta dispositivo à Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, para

estabelecer a inviolabilidade de informações pessoais e patrimoniais em
Iposse de fornecedor, e dá outras providências.

4251 2001 LUIZ BITTENCOURT Concede isenção de pagamento de pedágio pam os velculos automotores do
Ipropriedade de pessoas portadoras de deficiência fisica.

1~111~lllllnlllJllllllllil til
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4lOJ I.uu,· t-unZ BlnENCOURT Obrlga a conualaÇaO de suyuro tJt:I' ach.h:mlliJl:l ~~~ c.oIctivo 005 cwontoa I
de QUalquer naluroza realizados com a cobrança de ingressos.

4254 2001 LUIZ BIITENCOURT Ac,escenta á Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990. dispositivo para
otmgiH o romeoodor a divulgar os órgãos e entidades de defesa do

4263~OOI
I consumidor.

LUIZ BIITENCOURT DisPõe sobre a publicidade de obras. serviços. prugr.amas e campanhas dos
61Jlã_'" publicos. prevista no art. 37. § I'. da Constiluição Federal. .

4264 2001 LUIZ BITIENCOURT A"p.rrl A I Ai nO RR~. 00 79 de junho Lia 1994. que concede passe fivre ãs
pessoas portadoras de deficiência no sls1ema de transpolle coIelivo
inlereslddu31. oara eslender o baneftcio às cn~~rtadoras de cancer.

4;,72 2(JOl I~DIO ROSA Acrescenta o artigo 78-A à lei nO 9.472, de '6 de julhO de 1997.
4273 I 2001 JAII1 DOL GONARO Altera li lei n'" 1).29.... de 15 do julho de 1006. quo -di9póe sobre as ro.-biÇ'Ões;

I
, ao uso e à propaganda de produtos fumigenos, bebidas ak;o6ticas,

\

medICamentos, terapias. defenSivos agricolas, nos lermos do § 4° do art 220.
da ConstituIÇãO Federal-, para proibIr O consumo de bebidas alco6licas em
(It:HorklVt::S colnerc;ais.

427512001 LUIZ BITTENCOURT Dispõe sobre a adoção de sistemas e programas de computador aber10s
pelos órgàos da Administracão Pública Federal.

4277 2001 ,"""m~4-". _.,.,. ~n~_. ~ ..,.~-,.- ~I TrânSito Brasllelro, para dispor subre reqUiSItOS para ImpoSIÇãO ele multas por

-- riOO1
Infrações de transito.

4279 CCLJlZ BIITENCOURT MOCIfi<a a Lei n' 9.472. de 1~ de Julho de 1997, determinando a
obnoaloriedade de Instalação de teJorones públICOS nas prOJamidades de

I I tgreJas. assoaações beneficenttlS e casas de recuperação e ela atendimento

4280' rOO1
Ia carentes

LUIZ BIITENCOURT Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de labela de preços em

-.293i]Ooi
cart6ri05: ~ oficios B d~ outras providência-s.

CARLOS BATATA Modifica o art. 282 do Decrelo-L" n' 2.848. de 7 de dezembro de 1940.
4297l2Õ01 LlNCOLN PORTELA Dá 'nova redaç.9o ao caput cio art. 22 da :....ei nD 5.250, de 09 de fevereiro de

43DO 2001ENlõ'iiACCI
1967 Lei de Imp""'a.
DispO<! SOIlre Iransferént::!C:I d. dth;lU:I::t C1lndlJuf"~ menores do ;,jade.
praticantes de qualquer modalidade, para atuar em enlidades de práticas
desoortivas in1ernacionais e <lã outras DtOvidêncISS.

4313 2001 ALCEU COLLARES Ac'escerliã os §§ 2' e 3' ao art. 7' da Lei n' 9.504, de 30 de setembro do
. 1997, renumerando os atuais §§ 2° e 3D para §§ 4° e 5~, respecll'lfamenle, a
Ifim de perlnlli r a participação dos filiados aos partlClos na escolha dos
candidalos as eleiclÍes máiOtilàrias.

4314 ?001 LUCI CHOINACKI ; Cria o DIa da Mulher e dói outras proVidências.
4318 200\ ORLANDO FANTAZZINI ' Allera o art. 97 do Oecrelo-Lei n' 2848. de 1940 (Código Penal). modificando

as condiCÕ8s de aplicacàO da medida de seQurança.
4322 2001 ALBERTO FRAGA Esldbelece regras para a entrada em vigor te lratados inlemacionais com

cróusulas; de A:lssrva, e dá outras providências.
4323 2001 ALBERTO FRAGA Institui O Sistema Nacional de Informações sobre P&soas Procuradas pela I

Jusbça e d.~ oUlraS provld~ncia5. '':''-==:-

4325 2001 ANGELA GUADAGNIN Acrescenta paràgrafo ao art. 20 da lei n' 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
I Vdld t:n~lt:l'.1lh;tI dO CÓrljoye. ou iIO c.omlJdnheiro ou à c.ompanhcira, o diroito 8Q

~32f 12001
beneficio recebido pelo Idoso ou portador de deficiência aue vier a falecer

ÜIIZ BIITENCOURT Estabelece noonas sobre a pub~C1dade e a propagdndil aos dias do POder:

7334" zum GLYCOrÚERRA PiNTO
E!ec:utivo e elá outras proVIdências.
Mera o an.. 282 da L81 nO 9.503.00 1997. qlJ8 Institui o COdIQO de TranSIto
Brasileiro.

4340 2001 NEUTONUMA Altera a lei nrJ 8.078 de 1990 acrescentando o iocis:J XIII ao artioa 39.
4343

1

2001 MARIO ASSÃD JUNIOR Mera aL~ nO 9.883. de 1 de dezembro de 1999, a'5tabalocendo "armas. para
a nomeação do Oil'8lDr-Geral da Agência B:-asileira de !ntehgAncia • ABIN e

, Impondo reslriç6es ao ocupante elo cargo de Oll'ator-Gernl da Agência

~'f200'
I Brasileira de lnlelioência - ABIN aue for exonerado.

LUCIANO ZICA Revoga o art 64 da Lei nO O 47B, de -6 d" ~]o~lo riA 1QQ7. t"l11A tmla rl:li

!I34812001
criacào de subSidià,,"s da P_ braSileiro S.A. - PETROBRÁS.

RICARDo BERlOINI ACfescent~ drspoSlllvo que dispõe SOb~ de~uç~o· do valor d.e~~aJrJ..~~

1111~IW~II'III~II~~~11111112
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estabelecimento de ensino à lei nO 9.87{). dA 23 da novembro de 1999. Que
"dispõe sobre o valor total das anuidades escolares. e dá outras

-- Iorovidências",
4350 2001 JOSUE BENGTSON Dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas portadoras de

hzmseniase no transporte oúblico coletivo rodoviário interestadual.

I:
2001 FEUROSA Estabelece critério para a demarcação da divlsa entre os estados e

municlpios costeiros para efeito de participação nos resultados ou
compensação financeira pela exploração dos recursos naturais no mar
territorial, plalafonna continental ou zona econômica BlIC!u::;íva.

4360 2001 FEUROSA Estabelece crilério para a divisão, entre estados e municlpios limftrofes, da
participaçào nos resultados ou compensação financeira pela exploração dos
recursos naturais no mar territorial, platafonna continental ou zona econOmica
exclusiva.

4361 2001 FEUROSA Estabelece o cumprimento de, no mínimo. 90% da carga horária total prevista
como condlçào para que se autorize O emprego de alunos dos cursos de
formação de l'lolicia~s civis e militares em atividades de policiament!L~-ª.L____

4367 2001 RONALDO Acrescenta parágrafo ao art, 17 da Lei nO 9.656. de 03 de junho de 1998.
VASCONCELLOS obrigando às unidades de saude, laboratórios e serviçoS assemelhados

contratados ou credenciados de planos privados de assistência à saude a
preslarem atendimento de urgência ou emergência, sem Qualquer restrição.
aos usuarios. mesmo no caso de inadimplência da operadora de planos de
saúde.

4370 2001 RONAlDO Cria a obrigatoriedade de prestação de garantia pelos revendedores de
VASCONCELLOS veículos.

4371 2001 RONAlOO Altera o art. ~9 6a lei n" 9.009, de 29 de junho de 1~5, que "Dispi'le sanTe c
VASCONCELLOS plano Real. o Sistema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de

emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL.
e dá outras providências".

4372 2001 ORLANDO FANTAZZINI Dispõe sobre a manutenção de empregados em convênios médicos e dá
outras providências.

4373 2001 FÉLIX MENDONÇA Faculta aos consumidores ou usuários de serviços publicos instalarem
medidores para aferir o Quantitativo gasto na utilizacão dos retertdos serviços.

4376 2001 SALVADOR ZIMBAlDI Modifica as Leis nO 9.503, de 23 de dezembro de 1997, e n° 8.666; de 21 de
I iunho de 1993, dispondo sobre a fiscaliz<l.@o eletrÔnica de transito.

4378 2001 GONZAGA PATRIOTA Denomina Rodovia Luiz Gonzaoa a BR-232 - estrada integrante do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973.

4382 2001 INACIO ARRUDA Dispõe sobre a competência dos municfpios com mais de 500 mil habitantes
para promover o ordenamento, a sinalizaÇão e fiscalização dos trechos de
rodovias federais e estaduais inseridos no seu espjlço territorial. .

4383 2001 ABELARDO LUPION Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, nos .rótulos das embalagens
de café, da porcentagem de cada espécie vegetal de que se compõe o

!produto.
43B8 2001 CARLOS SANTANA Di~põe &Obre li llnistia concedida na forma dos arts. 8° e9" do Ato dos

Disoosicões Constitucionais iransi\órias,
4388 2001 JOSEJANENE Acrescenta art. 5°-A à Lei nO 7.102, de 20 de junho 00,1983. prolbindo o

transporte de valores ou de numerário em veículos terrestres, aéreos ou
aQuállCOs utllizadosllara o transoorte de ros.

4390 2001 BISPO WANDERVAL Altera o art. 159 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro da 1997, que "institui o
CódiClO de Tr;!)nsito Brasileiro".

4392 2001 LUIZ BITTENCOURT Implanta na rede pública de ensino o "PrQ!lrama Respire Bem~.

4399 2001 GERALDO MAGELA Dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras. de telefonia celular,
rádio e televisão e oulras antenas transmissoras de radiação eletromagnética
em áreas com ocuDacâo humana.

4403 2001 IVAN VALENTE Dispõe sobre a autorização e o funcionamento de cursos superiores de
Fannácia elou de Farmácia-Bioquímica e dá outras providências.

4409 2001 JULIO SEMEGHINI Instituía Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do Surdo.
4413 2001 CEZAR SCHIRMER DispÕe sobre a definicão das diretrizes curriculares dos cursos de graduação.
4414 2001 CEZAR SCHIRMER Institui o Dia Nacional do Supervisor Educàcional.
4417 2001 SILAS CAMARA Toma obrioat6ria a afixação do texto da Lei n° 8.899, de 29 de junho de 1994,

11111~~IIIHIIIII'II~IIIIII~ll IJ
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nos gwchês para atendimento ao público das empresas de transporte I
interestadual.

4421 2001 [)R. f'ELENO IConca<le isençJo 0., pa;.J1I1onto de pedagio pora os vaicu.ns. ,ulomolorus
das empresas concessiOnânas, permlssionanas ou autonzatánas de I

-4424-

1

2üõl
I lfaflsporte coIebvo de pa~~-!._

OR hELIO IACf05Conlô °""-"'" I ao ~ 3' do atl. 3' d<o Le. rf' 9294. ó. 1" o. Jull," 00
1996, proibIndo O uso nas embalagens de CigarroS e denvados das

- .- -,-~: e"r'rl'~oos M'.!Shl- e -suava-, __ _ __
~.~ ilJul bl:S~U Kõuki\:;Lit.~- -In~utuia irl'ãum~uoor~nos ITl(Jrals bnlitt WI U UlI>

4426 2001 ANA CORSO IDiSpõe sobre o fornecimento de meean.smos de controle do acesso de
cmno;as 9 adolesr.entes a redes de computadores des~nados 90 uso do

I-"ii
I pUbjlCO. _ _ _ __

2001 ABELARDO LUPtON 1DI~Põe sobre a configuração inlama das aeronaves das empresas aéreas de
I a\'l~çao Cl'tll ('.orne~,11. .. :--

[«29;2001 RONALDO Alt.... a redação da lei n' 9,610, de 19 dele,,'"'''ro de 1998. diO\lOmlo sobre
~ I~. I-"!'SCONC~.hlOS ()Ç 8y8nloç pUblico~ 1ratuit08 pron'\(\\iido!C: [)AI;::.,. rwfAitllnlll. munir.:it'l.::Iis

I 4':JB~ ~':{1 UNC'~cN POrPlL,\ Alt~!", ti redyÇÓ'j l!(.. palãgrafo Lu.,.::..o do art. 8° da Lei nl) 8_078. Út:t 11 de
selombro de 1990 lCódin,;de Defesa do Consurn_l.

4440 1001 NILSON MQVRAO ~spõe sobre a propriedade de imóveis rurais por pessoas B6lrangeiras na
I ~111","Ó'I'd lt:l)icll LJrd~dt:lil.,.'-.-c l1.:I OOlJd~ 1Jfl.I.. .06I'\OId~. I

,444412001 RUBENS FURLAN IModifica a Lei no 9.472. de 16 de julho de 1997, de_nando a.
,d,sc1imindÇaO de todas as h9ações 'ocais nas taturas de cobrança dO~

581'\'1('.n... de tel&lonia de inleresse colclr~o.

[44411 2001 JOAOPAULO Cria OIndica Nacional de Responsabrlldade ~oaal e o t,;aetslmo (1e

'-" -
ALCiONE ATHAYDE

Inadirnolentes Sodai~ - CADIS. ._ '_~

1

4458 2UUl Dispõe sobro a necessidade de o fiador se< nobficado soIlre a iMdllnplÓl1Cia
do Iocalllrio em lempo Mbil. acrescentaMo diSPOSItivo é Lei n' 8.245, de 18

I I
de oub.lbro do 1991. l'lLre 1ispõe s.obre as locaçôus doS imóveiS urbanos Q os

Inrocedimenlos a ma n:".nmenles.
4461 2001 LUIZ BITTENCOURT Estabelece condlções para a CI"CUIação e comercializaçao de bebidas

~31iUO'}U'Z BITTENCOURT
3~;V)Iic.:lEl-. __

Dispõe sobro a divulgaçao de informações sobro os dirOltos do c_ nos
~os ofio.Jis de comu~caçOO SOCial.

í4<~ 1~~~~tNOOLN POHI~LA '- 1I1'",a d,spo"''IUS da L8I n' 8,742. <lo 07 de dez<lmbro <lo> \993. que dKpIle
sobre a oinanl~-da AssI'énda Sod<:tl u dl1 uutrdS urovidêlK;icn...

,4469 200 I . HE NRIOUE FONTANA AI'.ra 3 '_ai n' 9.65B. de 3 de junho de 1998, que "dISpõe sobro os planos

I 4479 ;"1/11 !OSMAR SERRAGlIO

segJ(o~ pnva.dos de assislé.u::ia à saooe-, lI15OhJindo o credenuamenlo I
uniyersal de profissionais de saúde. 1
~pra (. ar. 690. da Lo, nÓ ~5.869, de 11 de Janeiro de 1973 • Código de

f 4480 2001'1 OSMAR SERRAGlIO
Processo Givll. I
Acresc8f1la parllgrafo imico ao art. 18 da Lei n' 7.347, de 24 de julho de

I 19k5. 'lU(! I vi:'lP.'· a .v;;'I.' ('I~"I pÚbJ~"'.:I nll r~ln"':If"\:lil1;'1rlf'!l r.nr l't:tnrn;. \

~~1
causados ao meio ambiente. ao consumidor. a bens e direitos de valor
artl~tico, estético. ~t6rico, lurlsoca e pa~~I~~e da outras orovidências.

2r~l)1 IVANPA!XAO DI~;:-õe SH -d .:J J '~lilklçãO de pt::,'cenlua, dil~ mullilS do tdnsitJ as I
iJ:l-ª.t!lu..;:ôes de alendimento a pessoas oortadoras de dQr.c~nciil.

r4462 2001 VALDEMAR COSTA Acr('scenta dispositivo à l8i nO 5.584. de 26 de junho de 1970. Que ·d~!

! I
NU:.; soc,o non"... de C"'1O Processual ~o Trabalho. ai,,,,,. ul.pu!oItivos daI

COnsolodação das Leis do Trobalho. discipina a concessão e prestaçllo de
asSistênCia judlClãrta na Justtça do Trabalho. 8 da outrcUi pruvidéooas·, a rm
de ul8llll1 soore u~ dlll~nto de honoranos nún<:;:sib.

1
4483 12001 JOSÉ CARLOS ModIfica o art 10 da Lei nO 8_072. de 25 de julho de 1990. para ins8rir na lif,ta

~()JTI,,!HQ_ do>; ('.-!im09~ Mdlondos Oi!_~es se~is ~~ ('.ri3r\o13~ l?..ll.rj.~!~scentes

i-~5fWl J\;~L CARLO~ ModIfica o § 2° 00 art. 1" do Decrelo-L81 nO 791. do 27 de agosto de 1969.
COUTINHO que "dIspõe sobre o pedilgio em Rl<lO'Iias federais e dá ootras providências",

I d::~ isent:lr as motocldetas. molonetas e ciclomotores do ~J~menlo, I de '0 em rodovia. fRdorais.
r«9912001 IARA BERNARDI Acrescenta artigo ã Lei no 9.610, de 19 de levereiru de 1998, que 'Altera.
L B!LI..'hza e I.. U" iolida o I~.io SObro dlmitos :Jl!~ord.5 o <11 O~ltrÕl5.
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I Drovidências·.

4505 2001 L1NCOlN PORTELA Dispõe sobre a instalacão de antenas transmissoras do servico móvel celular.
4506 2001 ENIOBACCI Determina que as indústrias de bebidas alcoólicas costearão as despesas de

recuoeracão dos dePendentes de álcool.
.507 2001 DR. BENEDITO DIAS Acrescento dispositivos n3 Lei nO 0.393, de 19 da dezembro de 1996. para

conSiderar não lributàveis pelo Imposto Territorial Rural àreas reflorestadas e
áreas de floresta nativa de imóvel rural.

4511 2001 NELSON PROENÇA Dá a denominação de Synval Guazzelli ao Terminal de Passageiros do
Aerooorto SalQado Filho, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

4512 2001 ORLANDO FANTAZZINI Cria o Indice Nacional de Responsabilidade Social - INRS, e o Cadaslro
Nacional de Inadimplentes Sociais - CNtS, e dá outras providências.

4515 2001 ABELARDO LUPION Dispõe sol>re a obrigatoriedade de adição de farinha de peixe ao leite em pó
importado para fim de arraçoamento animal.

4516 2001 CUNHA BUENO Altera a redação do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997.

4529 2001 PAULO LIMA Introduz o inciso 11I no § 20 do art. 47 da Lai nO 9.504, de 30 de setembro de
1997, dispondo que o tampo de partido coligado que não apresentar
candidato não será computado para a respectiva coIigaçao.

4531 2001 BARBOSA NETO Acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a

1

2001
sinalização relativa a limites de velocidade em rodovias.

·4532"· RAIMUNDO SANTOS Proíbe a comercialização de bebidas alcOólicas em dependências vinculadas

_...- a postos revendedores de combustrvel e dá outras providências.
-4533 . 2001 ÜO ALCANTARA Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996. prevendo

\ prazos para a expedlÇao de certificado de conclusão de curso e diploma no
ensino médio.

4534 2001 RONALDO Eslabelece a responsabilidade objetiva da AdministJ<lção PúbliCa por dano

4536-1------. VASCONCELLOS decorrente de morte ou lesão causada Dor acidente rodoviário.
·2001 RONALOO- Obriga as operadoras de serviços de telefonia móvel a registrar a localização

VASCONCELLOS I QeOQrálica dos terminais de usuário.
4537 2001 JOAOCALDAS Requla o empreqo de aiQemas na contenção de presos e detidos.
4541 2001 ORLANDO FANTAZZINI Inlroduz artigo 107-A, na Lei nO 7.210. de 11 de julho de 1984, Lei de

Execucão Penal.
4545 2001 OLIVEIRA FILHO Concede desconto para pagantes de pedágio no valor de 50% do valor pago,

s ser aba\ido no \PV f>..
4546 2001 GONZAGA PATRIOTA Altera o art. 279 do Código de Transito Brasileiro, habilitando o agente d3

autoridade de transito a proceder a retirada do disco ou unidade de registro
dos veiculas eQuipados com reQistrador instantâneo de velocidade e tempO.

4548 2001 ALCEU COLLARES Toma obrigatório o uso da língua portuguesa nas instruções e manuais que
acompanham bens industrializadOs 013 consumo e <1e capital comerclaliL.ad05
110 mercado interno.

4549 ' 2001 BISPO RODRIGUES Dá nova rOOélção ao art. 21 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, que
"institui a Lei de Execução Penal".

4556 ' 2001 ANTONIO CAMBRAIA Cria tarifa especial de energia elétrica para aplicação em atividades de
irrigação exercidas pOr pequenos produtores rurais.

4557 2001 SERGIO CARVALHO Dispõe sobre o funcionamento e o uso de equipamentos para bronzeamento
1----- artificial.

4559, 2001 PAULO LIMA Dispõe sobre a inclusão de Educação Moral e Clvica no currículo do ensino

2001
fundamental.

4560 ALBERTO GOLDMAN Altera os arts. 45 e 48 e acrescenta o art. 55 à Lei nO 9.394, de 20 de
dozombro de 1996.

4561 2001 GLYCON TERRA PINTO Acresce dispositivos na Lei nO 9.393, de 19 de dezembro. de 1996, para tomar
não tributáveis pelo Imposto Territorial Rural (ITR) áreas de florestas naturais
ou áreas reftof8sladas com pe\o menos oez espécies o\~erel'\\es oe áNoms.

4563 2001 PAULO MARINHO Altera a Lei nO 6.938,013 31 de agosto 0131981. de forma a instituir o Cadaslro
Nacional de Infracões Administrativas contra a Fauna.

4570 2001 DR. HELIO Altera a Lei nO 9.676, de 3 de junho de 1998, concedendo direitos aos
aposentados e pensionistas.

4571 2001 OLIVEIRA FILHO Obriga as fábricas de peças Intimas femininas e masculinas a colocarem

'''''''''''''''''''dO,,",_~115
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mLJlheres como o câncer de orósta&a colo e de mama.

~572 12°O'IFERNANDOFERRO Ali..... Lei n' 9.294, de 15 de julho de 1996, p.ra pn>bir • propaganda de
aarotóxicos.

4577 2001 ALBERTO FRAGA Tlpifica como crime a violação do sigilo de '%to de panamentar9s. B dá outras, ,
I ofo'Vldênci3S.-

4582 I2001 : lUIZ BIITENCOURT iDefine enténos para instalação do barreiras elBlrMlcas e equipamentos de, fiscalização aletrOnica de ..,dlocldade.
4587 2001 IHf:NRICUE FONTANA ' DISpõe sobre a instalação de estações rádio-base de telefonia celular 9 da

_ tJ_u~d~J?!2.v.'dém;Iit$.

4588 '2001 IHENRIQUE FONTA~'~'oo'fica • lei n' 9472, de 16 do julho de 1997, proibindo. cobrança de
, ligação teleMnica interrompida pOf problemas técnicos e determinando ai I pra";. .nuêncl. da Agência Nacion.1 do TeIecomunicaçi>es sobre as

mensagens disponibilizadas aos u~n:JS pelos prestadores CIe S8MÇO oe
telecom~"ir".aoo6S.

4591 12001 IRITA CAMATA DlspOe sollr•••plicação do penalid.des ~ pr~tica de o.sséd,o moral" por
! parte de servidores puDlicos da Um:to. das autal"lJuias B das fundações

I publicas fedEirais a seus subordinados. alterando a lei nO 8.112. de 11 de

~~fOõ~ONAlDO
~-ºzembrode 1990.
Dispõe sobre a padronização dos disposilivos de~o 8 sinalizaçao der- -j .. _. VASCO"CELLOS el(lv3doroc elétric.o& em todo o Pare.

4599 2001 RONAlOO ÜIspC!e S<ll>re • responsabllid.do d.s Indüstrias farmacêuticas e d.sI IVA~CONCELlOS empresas de distribuição de me<kamontos darem dEtstinaçâo adeQuada a
medicamentos com prazos de vabdace v~.~idos e da outras IlroWiências.

401~ '2001 ~.B_GUS VICENTE Da nova reoac:Jo ao ama0 40 <Ia Lei n° :;.700, ela 01 06 StJ.t!tI1'1OfO~ 191 1_
-4620~lOoi EI'OIOBACCI Dispõe sobre .3 resel'Ya de vagas nas Universidades Públicas do Pais, para

·1·-- estudantes trabalhadores e dá outras olOvidênaas.
4629 12001 SAMPAIO DORIA A1iera o art. 320 da Lei n' 9.503, de 23 de satomb<o da 19~7, Quanlo ~

1~48iO jiliOf
destJnaçéio da receita arrecadada com a C9~r~~~.as multas do translto~

GEDDEL\IIEIRA LIMA Aller. alei TI" 8.036, da 11 do maio de 1990, GlHl "dispOe sobra o Fundo da
Garantia do Tempo de serviçoo. de forma a perrrlltlr a mavimentaçJo da conta
Vinculada para custeio de deçpeça~ t:om inc;lJuçé1o dQ MMfir.lánll. A rt:'t j
outras orov;t1ências.

14631 2001 LEo ALCANTARA Dispõe sobre a concessao da meia-enlrada em evenlos cUlturais aos
orofissionais do ensino.

4838 2001 JOAO .~ERRMANN A(,re~. ao drt. 3· da lei n° 9.472, dl!ll 1997. o IOcisv XIII. C6torminlJlndo que!
I NETO nas contas telefônicas todas as chamadas serao discriminadas. I

4845 2001 FfU ROSA Altera o InClSO XIV do art. 50 da Lei nD 7.71'3, de 22 de dezembro de 1988,
Icom • redação dada pelo art. 41 da lei n' 8.541, de 23 de dezembro de
I ' ~~l. 6: acrescl1T1o do 9 'i." 1I0 art JO da LeI n" ';1.,:>0. (lO ib 06 aezembrO de
i1995. para InclUIr na isenÇêo cio imposto (to ronda os lrabalhadores em

I atiVIdade atinados oe.las doenças lã refend3!;,_ 2001
PAULO BALTAZAR I Alter. o § 3' do art. 10 da Lei n' 9.504, de 30 de setembro de 1997, Que

148~2Ó01
' ~s~belece nonnas para as eleições,

JOSECAALOS ID,spOe sobre • responsallitidade per. des~naçao final de medicamentos,

I I
COUTINHO I drogas, Insumos farmacêutico, correlatos, cosméticos e saneanles

rAlennradof, 01.1 c.otn nmzo de validade 8JoiractO
, 4856 12001 AUGUSTO NARDES . Ane,a a redação do .rt. 47 da L.. n' 8.212. de 24 de julho de 1991,

, I . concedendo tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas na

i485~iÓO-l
~ emissão de Certidão NegatiVa de Débito junto ao Instituto Nacional do Seguro
i Social.

CHICO SARDElLl Acrescenta inciso e parágraro ao art. 20 da lei nO 8.036. de 11 de maio de
I 1990, Que "DispOe sobre o Fundo de Garanti0 do Terrpc do sarvlço o dê

1-465'~ú'l11-DR HELIO
outras orovidõ-ncIélS·.
Altera a Lei n" ~.503, na l:i de setembro (Je 1997. para proibI!" a InstalaçAO de

I I ap•.lfelho de televisão nos painéIS dianteiros dos veicules de passagejros, de

I I I cama ou misto.

i 4878 rOl MIRIAM ~E1D Altera (.I Deuelo·lei nO 667. de 2 de julho de 1969, que "f8organiza as
poliCias militares e os corpos de bombeiros mihlê:lfl:ts dos Estados, dos,
Temtório~ c do Distnto Federal, e ~Q!J~casJl!º~ll!êndas·. f1_~~~~.E~.J

IIJllllllnlll~llll~nlllll"h
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paragrafo único ao art. 12, disciplinando o acesso dos integrantes do Quadro
de Oficiais de Administraçilo e do Quadro de Oficiais Especialistas ao Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais.

1
4677 ;1001 ALDO REBelO Considera não patenteáveis os produtos e processos desenvolvidos a partir

\ 4618
dp. <;.p.r vivo originário do Arasil.

2001 AlOOREBELO Acrescenta inciso ao art. 18 da lei nO 9.279, óe ~4 óe maio de 19':Wl, tomando
não patenteáveis os medicamentos para o tratamento da Síndrome da
Imunodeficiencia Adouirida.

4681 2001 ALDO REBELO Di5põe 50bre a dublagem de filmes estrangeiros importados para oxibição
através de radiodifusão de sons e imagens (televisão) por assinatura e fitas
ou discos para vldeo.

4684 2001 MARCOS ROLlM Altera o Art. 41, da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
execução Penal.

4686 2001 LUIZ BITTENCOURT Toma obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do
Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestaçao ele serviços. e
dá o~rovi~~ncias. .

4688 2001 LUIZ BITTENCOURT Prolbe a comercialização de produtos ou serviços mortuários em hospitais
I públicos ou orivados.

4692 2001 ZULAIE COBRA DisPÕe sobre a remuneracao dos débitos trabalhistas não cumpridos.
4605 2001 NELSON PROENÇA Dispoo sobra a Ill9islaç,ão da PrtlÇos da transfarêncía aplicável às trans;lÇÕ9S

enlre pessoas vinculadas e dá outras providências.
4697 2001 EUASMURAO Dispõe sobre a padronização dos dispositivos de operação e de sinalização

de elevadores elétricos no país e dá outras providências,
409a 2001 ELIAS MURAD Alll:lra a Ll:li n° 5.700, de 10 de setembro de 1911, qUe "di:>põe :;obre 11 forma

e a apresentação dos S1mbolos Nacionais'
4701 2001 ELIAS MURAD Dispõe sobre a obrigatoriedade de conservação e manutenção de elevadores

elétricos e dá outras providências.
4707 2001 IVAN VALENTE Modifica o inciso li, do art. 67, da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996, e

dá outras providências.
4710 20n1 PEDROHENRY Dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras de serviço telefônicO lixo

comutado manterem posto de atendimento nas localidades por elas
atendidas.

~~12 20_Ç..L WOLNEY QUEIROZ Denomina "Rodovia João Lvra Filho' o trecho Que menciona da BR-232.
4713 2001 AUGUSTO NI\RDES Oá denominacão à rodovia BR 392.
4715 2001 ANTONIO CAMBRAIA Regulamenta o perlodo de cobertura de Seguros de Automóveis, com

pagamento de prêmios fracionado, em caso de cancelamento antecipado de
contrato, e dá outras providências.

4711 2001 AL6ERTO FRAGA Cria incentivos às formas alternativas e não poluidoras de produção de
anemia elélriea e dá outras providências.

4719 2001 ALBERTO FRAGA Acrescenta os §§ 6° e 7° ao art. 2° da Lei n° 8.560, de 29 de dezembro de
1992, estabelecendo presunção de paternidade no caso de recusa de
submissão ao exame de identili~o genética, e dá O..lltras providências.

4724 2001 JOVAIR ARANTES Acrescenta artigo à Lei n° 9.S04.da 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleiCÕ6s.

4725 2001 ORLANDO FANTAZZINI Proíbe a discriminação por uso de tatuaQens, no inoresso no servi~ publico.
4727 2001 JOSf::CARLOS Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, deforma

COUTINHO a permitir saque no Fundo de Garantia do Tampo de Serviço (FGTS) para
pagamento de mensalidade escolar no ensino médio e no superior, bem
como de dívidas do Droarama de crédito educativo.

4730 2001 POMPEO DE MAnOS Acre&;enta § 3° ao art. 14, inciso XI ao art. 39 e §§ 3° e ':'10 ao ar!. 83, ,da Lei
n° 7.210, de 11 de julho de 1984, dispondo sobra a obriga~oriedade do exame
HIV ao condenado Ilraso e dá outras providências.

4731 2001 MARCELO TEIXEIRA Denomina • Rodovia Padre Cícero Romão Batista" o, ttecl\o da BR-116

I compreendido entre os viadutos da Av. treze de maio e Cidade dos
t Funcionários, no Munic[pio de Fortaleza. Estado doGeará.

4732 2001 SERAFIM VENZON Dispõe sobre a elaboração de tabela de honorários médicos, odontológicos e
de outros profissionais como base mínima para contratos' com as operadoras
de planos de saúde,

4733 2001 JOSE CARLOS ELIAS Altera a Consolid<lfão das Leis do Trabalho para incluir o contrato de safra---

1~~!lj~lllImllllll~III~IIIIII~1117
DllCumento ; ~71& - :1
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".--~ -~ nas ruPl,tttSeSQ'"h':' admtem"aeunltat&,ão par prazo ddl8nn,nadO 6 paraI

j I Iisenldr o empregador de anolá-Io na Corteilll de Tlllbalho e Previdência
Sociol.

- 4~-40 ~l'( 1 1!l..NALOO----- DIspõe sdwe o n.urll1.vl'tomenlo nacional da cobertura dorestál.
: IVASCONCELLOS

4141 ! ;Wl1T"AlBfRTO FRLlAG:J"-A~---I--.A~c-r-9SC-_-e-nta-d~ispc--'il-ivos-~à-L-..~·~n·~9~.~5C~3~.~d~e""'2"3-d"'e-"~lem-'b-ro-'de-'1"'99"'7;-.--;Cód'""''''igo--l
l--._--i-I- de Transno braSM:l'lIo.

4743 7(.5, 1llNCOLN PORTELA Acrescenta inosos aos arts. 36 e 43 da Lei n' 9.394. de 20 da dezembro de
~_--+19~/1 .L:tUl' ttt.U1Jl;"~U: c.l':i uill:tl!LH~..!!.~..J~~JUt:dl"du IIGlt.;iuml"lc'~_~~~

,j745-r1200'~JORGfPINHEIRO Prolbe a venda de bebkla alcoólica em postos de abillile<imenlo de
comb-uslivBI e estabelecimentos a eles vinculados e dá outras providências.

-4i4l;l r10'."' • JC·~- .. :: BENGTSON MO~Il;..:<J i rer.:,~~ d·.' art. 23..: lk: (;6<:190 co Tr':'n~;u.. -JIi.1:;ile;rr, -ltli roClo 9.50.:J,
I de 23 de setembro de 1997.

4750Tioõ1iARNALDO FARIA DE S Altera " Loi!'~_1Q.173. de 9.d!'..J~~rp ~.2úQ.1~.~--.,. -,--~__-I
4':: r~.-·.~r~~.f>.~l GUEHRA-- Crio os l..;vrllllõ~. Jol~mos oe HacltlllahZBçdo dO (;Qr.wmo dll Eoergl<i •

CIRCE
4752 : 200' RAFAEL GUERRA lransforma os Con~lhos de Consumidores de CllJ6 trata O art. 13 da loi nO

~
, __-kb.631,!....d~_4SYJ:T ,....~9 d..., 1993. em Comités de Conser...ação C~ Ei~a.

4755 2001 !JOÃO CALDAS IDenomina "FRANCO MONTORO· a ponto rodoviêrta sobre o no Grande.
, . 0ntro oc FG1,Jo1,):= elu Són Paulo c Min.,~ GCr.1I~. ------cc!

~l;J1-I·T.,,JAG;RMICHELETTO 1~lspóo ':>Oro "o pogamenlo de-diVidas dã"Un;-ão com peSSW$ tiSicas. e dê
I-,=.,...j~_--!--,---,--= --- o",ul,"ra~s'-lp~ro~V1!!·~dê",n~c,"ia"sc..~-,--~~~~~----,---~=~---~---1

2( ..'1 \' /'.1 DO AARBO~A IP.r!Voga o ar!: 34 1<lIl'li qO 924'1. de 26 de ~eZH1ltl() de 19l)~, qlJlJ 3:~úra a
I ' Icgislaçao !;,Obre o írnj:lOSto de renda das pessoas Jur1dlcas. bem oomo da II

I contribuição SOCial sobre o lucro IIquioo· CSll· e da outras proVIdências: e o
Jrt .3 ,j I ;',~i nO Q.43'J :1e : 7 ·"':c úl!:"cmtllO do 19"16 que ':'l.>pi'.oe sotorc a I

I Ilegislação tributária federal, as contribuições para 3 seguridade social, o
proca.'iSO adl'ntnistrabvo dt3 oon'!Utla e da outras proVIdências,

, .flS' ,~(i\,clIT1u 'la
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FILHO assentarmJntos. no minimo, sejam destinados aos filhos de pequenos

orodutores residentes nos municloios em aue se localizam.
4826 2001 IRIS SIMOE5 Acrescenta inciso ao art. 28-A da Lei nO 9.712, de 20 de novembro de 1998.
4831 2001 PAULO MARINHO Altera a redação do inciso I, do art. 105. da Lei nO 9.503. de 23 de setembro

de 1997. Que "institui o C6diqo de Trânsito Brasileiro".
4834 2001 VITIORIO MEDIOU Disoõe sobre o uso de dispositivo eletrônico como controle de condenados.
4839 2001 HENRIQUE FONTANA Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições

ao uso e à propaganda de produtos fumfgeros, bebidas alcoólicas.
medicamentos. terapias e defensivos agrlcolas. nos termos do § 4° do art.
220 da Constituicão Federal".

~~OOl WIGBERTO TARTUCE Institui a Semana Nacional da Mulher.
4842 2001 LUIZ ALBERTO Acrescllnta ariigo ~ lei nO 7716. de 5 dA janeim rle 19aQ. que define os

crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. cor, etnia religião
ou procedência nacional, instituindo a responsabilidade penal de pessoas

I iurídicas cuios funcionários realizem práticas de racismo. .
4843 2001 LUIZ ALBERTO Altero a redação do parágrafo único do art. 145 cio Decreto-Loi nO 2.848; cio 7

de setembro de 1940 - Códiao Penal.
4844 2001 EDUARDO CAMPOS Altera dispositivos da Lei n° 9.656. de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre

planos e seauros orivados de assistência à saúde.
484' 2001 RICARDO fERRAÇO Acrescenta diSPOSitivoS ti Lei n° ti.!:Iti 7, de 1J ele fevereiro ele 199~. e da

outras orovidências.
4857 2001 RICARDO FERRAC O Acrescenta caráQrafos ao art. 2° da Lei nO 8.629. de 25 de fevereiro de 1993.
4859 2001 LUIZ CARLOS HAULY DispÕe sobre a fiscalização do cálculo. da destinacão e da aplicacão dos

recursos provenientes das compensações financeiras de que tratam as Leis
nOs 7.990. de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de marco de 1990.

4863 2001 ALBERTO FRAGA Dá nova redação ao § 5° do Art. 155 do Oecreto-Lei nO 2.846, de 7 de
dezembro de 1940 ~ Códiao Penal.

4864 2001 GASTA0 VIEIRA Altera aLei nO 7.357. de 2 de setembro de 1995 (Lei do CheQue).
4866 2001 BISPO RODRIGUES Altera a Lei nO 8.245. de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as

locac;àes dos imóveis urbanos e os orocedilmlntos a ela pertinentes.
4867 2001 DISPO RODRIGUES Veda à5 empreS05 pre5téll.lorcll; de lStlrviçu5 Ile lelefonil:l, qUtl têm números de

identificação coincidentes com os números de identificação de partidos
políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, realizar qualquer tipo de
publicidade, entre 6 de julho e 30 de novembro de 2002, em todo o temtório
nacIOnal.

4878 2001 AmA LINS Altera a Redacão do art. 41 da lei nO 8.443, de 16 de iulho de 1992.
4886 I 2001 NElVA MOREIRA Altera o & 4° do art. 43 da Lei n° 8.Q78, de 11 da setembro de 1990.
4887 2001 FEUROSA Introduz artigo 267-A. no f'Aldigo Penal Rrnsileim - Ooc.reto-Iei nO 2.848. de 07

de dezembro de 1940.
4892 2001 JOSE CARLOS Concede incentivos fiscais a empresas privadas Que contratem trabalhadores

COUTINHO de faixa etária a partir de 50 anos.
4012 2001 WELlNTON FAGUNDES Dispõe sobre a publicklade das operadoras de telefonia durante o periodo

eleitoral.
4913 2001 WELlNTON FAGUNDES .Acrescenta o inciso I ao § 2" do art. 52 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de

1990, obrigando Que conste do contrato de crédito ou financiamento a taxa
percentual dlárla <se <Sesconto apliCável no caso de liquidaçãO anteciPada de
débito.

4917 2001 GIVALDO CARIMBA0 Inclui inciso no artigo 1° da lei nO 8.072, de 25 dejulho de 1990. tipificando
como hediondo o crime de aborto. e altera os arts. 124, 125 e 126 do Código
Penal Brasileiro. e dá outras providências.

4920 2001 RONALDO Acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993.
VASCONCELLOS

4922 2001 EDISON ANDRINO Transfonna a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo em Parque Nacional
Marinho do Arvoredo.

4923 2001 ALEX CANZIANI Revooa o inciso VII do artico 3° da Lei nO 8.009. de 29 de marco de 1990.
4931 2001 ALEXANDRE CARDOSO Toma obrigatória li instalação de medidor de consumo de água em cada

domicilio. inclusive nos edifícios de uso coletivo.
4933 2001 RICARDO IZAR Promove alteraÇÕes em dispositivos da Lei nO 8.977. de 6 de ianeiro de 1995.

11111~111111111111111111119
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I "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 5erviço, e dâ oulraS

~
vidências.

1-4i4="'7C+Z"'00='''''R'''O''N''A'''L'''DO''''"'"--~-'- Introduz § Z', no art. 6° da Lei n' S.7oo, de " de setembro de 1971,
VASCONCEllOS ~ P3S&3ndo o alual D~rafo unico a S 1°.

lt'8~~
'~~:;- CÂMARA DOS DEPUTADOS

---------------------,

4i48 ZOO\ DR. "EUO . Dispõe some a mov""enlaçàO <la conla vmC>Jla<Ia do 1.-.I>a\\\adOI' no FGT'3
nos casos de doença grave, ~agam9nto de mensatidade escolar e
amortizadlo de financiamento ou Cf.JditCl estudantil púb,ico.

4949 '200 I NELSON PELLE:GRINO Altara o ano 96 ela lei n- 9.504, Lh~ ]1,) Utt ~1t1lT1lJru lh::l 1997. qU8 o~abcloc.o

o+==-+oc==c;c-C7.",.,-- -+"n"orm......asj?.ara as eleições.
-495-J l2oo1 NEUTON LIMA Mera a re@ç~ do anigo 295, do Decreto·Lei n' 3.689, de 3 de outubro de

.~~_+.1ll41 . C6<l'9" d.u Processo Penal (CPf'j'-=-=====..,...,-===-:;::1
4955 i2oo1 lINCOlN PORTELA Modifica aLe. n' 9.Z94, de 15 de Julho de 1996, proibIndo a .eiCulaÇao de

I imaaens de oossoas consumindo beb dJs alcoólicas na televisão.
4958 I 2(1)1 IFERNANDO GABEIRA Dispôe sobrtl a dassificaç..;:tO dcs UI/macas àntiinfecci,:)S(ls, segundo a sua

I
impolUncJ'Io pilra a saude hiJmana o para uso veterinário. acrescenta

1 ,disPOSItivos ao Decreto-lel n!LI 467. ce 13 de fevereiro de 1969, e dá oulta~

; DfOvid'ênCras.

1

4973 IZOOl . JOSE CARLOS Obriga os estabelecimentos comere'dis e as pessoas ffsic.s ou juridicas que
COUTINHO so dostinam à proscrvoç.õo do (;cl"'olç.oe :l IN10nizar 06 propriGtárioc do

~ veículos. roubados ou furtados em es~a":lOnamenl·) ~b sua res[).')nsabilidado.
~4975 ~.-.Óiil THMA DE SOuZA Allera os artigos 2", 4° e 5' da lei .," 10.219, ce 11 de abel de 2001 e dá

outras providências.
4\111 ~U~U"I:+J"U"fl:;:<;"" ""'~;;;'NH="'"'fl"U-,-----t'A:'c"'·r=esce:=c:n",.""=n"''=''''=-''.o=-=.''rt"''.:lU"'"a"'::-;-le='-:n~" ""ti".O"JO"'·"',de-=--l"l'"ae=::m"a:;::lO"a=e;-;-:,>190:7.",""a"lIm=::ae:::l

I
pernllÜf movimen\ação da conb Vlnco\aóa 00 FG1S paTa o ~1'nfJ1'eg'aÕ()

DOl1ador do virus HIV ou acometido DOr doencas UOni,:;as.
"984 ! 2001 RONALDO Mod:fica a lei nll 9.472. <:Ie 16 de lulho de 1997. ~e'C:I"e"rm"'i-na-"-,do:---a-a"doçil="o"'decc:-i

VASCONCELLOS sistema de tarifa fixa para os se""tÇDs de lelecomunicações presta4:los em
reiJime Dublico.

4985 ,Zool ANTONIO JORGE. Introduz all&I8Ç=ões=-=no=-:artig""-=o=-3;;;Z'd:::e"L-:e""i:::;no"7".35=·7-,d:::e"Z=de::".=e;;:tamb=::ro=de::--<"985=-i,
flUA rilc::niIA c;nhrR o r.hillll]UA fio nA nutr:l!l: nmvirlllnr.i::t.<i:

, 5013 '12001 !jJOAO CALDAS Acrescenla o parágrafo unico ao ano 3' da lei n' '1.47Z, de 16 de julho de
1997.

5016 ZWl I JOAO SAMPAIO Estabelece a obrigaloliedade da realização de análise técnica doe
I ! combustlveis (álcool. gasolina automotiV'd e do ~eo diesel) nos postos

r.=.-r==" ""~==.=.- Ere"."an7d"e<',,,l:!.res e ele abasteciTlt!nlo.
5023 2001 J051::. CARLOS Dispóe sobre a aqUIsição. por trabalhadores. de açOes das empresas a

COUTINHO serem desestatizadas, e dc1 outras Dro.... ldências.
_~.I!J5 2001, ENIO BACCI A~lera o § 3', do an. 121 do Estatuto aa Crionç;. e do Adolescente - ECA.
.§036 ~XJ' , ENIO BACCI Altera o S5D

• do art" 121 do Estat...to da Cnac.;i e do Acolttscente· ECA.
~:-12I1n1 EM!) B!,CCI Altt:-rd o foi TIl. do art. 121 do Estatuto rja Cr:anca e do Adolescente· ECA
I 5031:1 j?OU1 GLYCIJN lERRA PIN10 IN\eTa o art. '"J7. do Docreto-let n.... 'J.ES8. oe li:) de ou'lubro oe '941 ·le"1 das

~ Contravenções Penais.
5('-401~iõol I SEVERINO CAVALCANTI ITip1r.ca como crime a cJUbi~o. r-or emi$SO~ de televisão. de cena de
-=--:-:~. : nWd"is,:,mo~"ou"-"de",,,re;<'ações~7';"'~J(1J'7a~'s':""""-;--:-':;-=~ -1
..5044..<2001 JQ!l.GE PINflEIRO Altera aLe; n' 9.870, de 23 de nO/err,bro de 1m.
5046 I 2'OO1jJOAO HERRMANN Dá ao Aeroporto Inlem3Clondl S~ Pauk:ll Con'JOI1has, localizado na cidade

I INETO (te sao Paulo (SPJ, a cenomLnaça,) "Aeroporto IntemaclOnal <:18 S30 Paulo I
Congonhas • Comandante Rollm·"

r.504n.i'7'2;;;00;;;;;1-i,'J;ro;"1A"'O"HWEMR;;;R;;;MAN="N...------1~M'i:o'::d~m=ca a Lei n' 8.078, de 1i'~d:C:.-se=te-:m::;b-:"',--:;deC"-:1c;9"90",-,q"ue::-:""dc:iScpõe·;:c-=sobr=e:-:-la

i
' INETO proteção do consumIdor e dá outras pro~jdênclas·. proibindo a vaiculac;ao de

r.;w.-+-;;;:;;;-;-t;;;:;;:;:....-,;;,-----f'~nr~gandacontendo mensagem subllminar I
5G48 2001 RQNALDO Dispõe sobte a instalaçao de terminais de 81J!o-alendimenta adaptados a

, VASCONCELLOS Iaorta""'"' de defICiências asoOClais !
~_ : 2001 JOsÉ PIMENTEL rllSO\"JA sobra o !V:lrviço dA VloilAnci;;n(1'!l; (".a"l~<' 9lQtrõnlCú!l: A (,..3Sillolé~~_

5065 i 2001 IOR. SENEDITO DIAS Concede a Ares de Livre Comérck> de Macapã e Santana tratamento

L...-. I tribulário idênu"" ao" nle na. are. comércio de pa~a;;~,

2062 iJANI05j
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
Bonfim e Tabatinga.

50111 lOO1 LULAIE COBRA Inclui art. 61O-A, no Decreto-Iei na 3.689. de 03 de outubro de 1941, que
institui o Código de Processo Penal.

5082 2001 RODRIGO MAIA Dispõe sobre crimes contra o patrimônio do Sistema Unico de Saúde (SUS) e
dá outras orovidências.

5083 2001 MEDEIROS Dispõe sobre a criação dos Conselhos Nacional e Regionais dos Técnicos de
SeQuranca do Trabalho e dá outras providências.

5085 2001 ROBERTO ARGENTA Permite aos bancos a contratação de modalidade especial de cheques.
entitulado "cheque garantido" e dá outras providllncias.

5094 2001 JOSE CARLOS Toma obrigatória a publicação anual, por parte de lodos os órgãos da
COUTINHO administração Direta e Indireta. das despesas realizadas com propaganda e

I oublicidade.
5107 2001 LÉO ALCANTARA Acrescenta parágrafos aos arts. 6° e 9' da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro

de 1961, com redaçao dada pela Lei nO 9.131, de 24 de novembro de 1995,
de forma a dispor sobre os membros do Conselho Nacional de Educação.

5109 2001 ANTONIO CAMBRAIA Estende à construção, instalação e funcionamento de usinas termelétricas
aeroderivadas os mesmos estimulas existentes para usinas utilizadoras de
fontes alternativas ou pequenas centrais hidroelébicas • PCHs.

5110 2001 RONALDO Altera o art. 18 da Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990, Que dispõe sobre
VASCONCELLOS a orotecão do consumidor e dá outras providências.

5121 2001 UNCOLN PORTELA Altera a redacão dos arts. 2° e 5° da Lei nO 9.294, de 15 de iulho de 1996.
5131 2001 ELIAS MURAD Estabelece as dimensões minimas para a configuração intema das

aeronaves da aviação civil comercial regular.
5135 2001 ANTONIO FEIJÃO Estabelece e dispõe IJObre o regime de conc;e:ssão paru explo1'8~o agrlcola,

i pecuária ou florestal de terras públicas.
5138 2001 MEDEIROS Dispõe sobre vedação de cláusulas discriminatórias em editais de concursos

loúblicos.
~1J9 2001 OSMAR SERt<AGLlU Altera os artigos 12 e 21 da Lei na 8.429. de 02 de junho de 1992 - Lei de

Imorobidade Administrativa.
5140 2001 AIRTON ROVEDA Dispõe sobre alteraçôes de dispositivos que !ratam da propaganda de

bebidas alcoólicas da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996 e da Lei nO 10.167,
de 27 de dezembro de 2000.

5141 2001 BONIFACIO DE Altera redação do art. 37, e dos §§ 5° e ao do art. 96 da Lei nO 9.504, de 30
ANDRADA de dezembro de 1997.

5146 2001 UNCOLN PORTELA Acrescenta dados ao assento de óbito previsto na Lei nO 6.015, de 31 de
dezembro de 1973.

5149 2001 PAULO ROCHA Dispõe sobre infonnaçães prestadas pelas instituiQôes de'ensino superior ao
candidato. no ato de inscricão do vestibular.

5153 2001 IARA BERNARDI Dá nova redação ao iJlci:SQ VI, do art 146, da lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral e ao Art. 62, da Lei na 9.504, de 30 de setembro de
1997, que "Estabelece normas para as eleições de outubro de 1998 e dá
outras providências".

5154 2001 DR. HELIO Dispõe sobre a cirurgia ambulatorial no Sistema Unico de Saúde.
5155 2001 JORGE ALBERTO Dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro Nacional nos empréstimos

feitos a microempresas e empresas de pequeno porte com recursos do
Fundo de Amoaro ao Trabalhador - FAT.

5158 2001 NILSON MouRAo Dispôe sobre o tamanho mínimo da letra nas bulas dos medicamentos.
5160 2001 GERALDO MAGELA Toma obrigatório a realização de ampla campanha de infOfTllação ao

consumidor sempre que ocorrer alterações nas características dos produtos
fabricados e definição de padronizacão mfnima para produtos similares.

5164 2001 JOSE CARLOS Modifica os artigos 236 e 237 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 • o
COUTINHO Código de Processo Civil

5176 2001 IARA BERNARDI Dispôe sobre a criação de selo e carimbo postais comemorativo ao
centenário ue fundaçãO do jornal ·Cruzelro do Sul".

5177 2001 PAULO ROCHA Acrescenta parágrafos ao art. 10 da Lei nO 9.870, de 23 de novembro de 1999
que "diSpõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras

I orovidências".
5182 2UU1 ANTONIO CAMBRAIA Estabelece percentual mínimo de vagas disponibilizadas pelas Instituições

de Ensino para a Residência Médica,

II I 121
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CÁMARA DOS DEPUTADOS

I

!
Isobre as locaçOes oos imOv<is url>anos e os procedrnenlOs a elas

I pertinentos, obrigando as pres!acoras de serviços pt.iblicos telefônicos. deijg\.:d e enCr!:j ,i (,'(,bi-~: a cmit.r Jfll (,,'05 ('C',:umonlos""o wbl":"l:"lç.:' em nr.::rne j(,.

Iocahlr\OS:-':'';''''':: SOlicitadO "'lo locaoor. __
520B 200' IMURILO DOMINGOS I Altera a lei nO 8.899. de 29 de junho de 1994. estendendo ao aposenbdo por

jlnv<lhJez. o ~r diLlo do pCl~se li.ri:! no 51'~!OOla ce 1"'1" ..... -.,;);1 ! ,:(llf!'~'IO .
I Interestadual.

521. 2001 ALBERTO FRAGA IAcrescenta o art. 66-A à Lei N' 7.210. de 11 de julho de 1984 • Lei de
, Exe"~,l;"k-Pt::lyj - cri.J!ldo a Obnc.alLl.--.oo..t.:lo rJu 1.l::rlJ dt. ull.fonna ...10 UIO~';.

521. 2001 ALBERTO FRAGA 1Acre5Conta 08 incisos IV e V no art. 5~, do Decreto-lei n~ 938. de 13 de

-- 2""~ AL<l[R10 i-RA0A
. outubro de..1~6~e dá outra!provodênclJls. . __

5219 -I Reti,men&lOl\d o tth~bvo dos Pobciai& MIlt\õ:lrbS da PoIlc.1a foAill1..f Ou ÜlSUI\O
Fooeral. a dá outra. nrovidência•.

_!'ii12!-12°o(TJ.lAl}!:~ ~()C~!'____ ~~tera ('!l ~o ~:J!.1.~~3 l..!lnog 394, de 20 de.dClI%GmbtO de '_~?R ___ ..._. _
5236 21)0 I ICON~uC10 MOURA IDispõe sOllnl • destmaçao dos recursos pro••n,..... da llploCaÇilO oe mullas

e-.-- elo IBAMA ne AmazOniaLeoal.
5237 2001'1 CARLOS SANT.'\"U\ - ; ~i!.;'1 'j ~.:'ibfo o l1in"'1'] CC greve dos DQlici3l5. vedando-se o emprego de.

arll li::!;,. lJurdnt8 l:IS "'í:mhihl.~l:io.
52.0 2001 !LUIZ CARLOS HAULY IAltera a Lei n' 6.019, de 3 de janeiro de 1974. que "dispõe sobre o lrnbalho

, tem o(:JréH' J neiS Elrl"&[J . $>3:. urbanas. (l da Oul!"''.; prU\d,jf~~iJ_'io.
IsW 2001 LUtZ RIBEIRO I?iSPõe sobre a proibição dO oonstru<;ao de Novas Estações Râd~Base

~~~UroR---,--·---- ·..·-----=EME=·N7.T~A----------,
2001 SALOMÃO GURGEL Concede anistia c permite a renogociação das dividas: oriundas doS

I f:na{J':lalll~nt:: .. CLli' :el! dIJ"; pélo Banc.o lh NOftloJsU> do 8fa!I! • P"~:i lO'. min",

h=,.-I~=J....,~"""'7'===-,----l~r~u9nos e médIOS.-P!Q.dJ:l!Of8"".""rlJ"'ra"">cs-,--,-_=-,- ...,--_-,-c----,
5192 ' 200 I . CARLOS MOSCONI O"PÕO sobre a '>brigatoriedaóe de oIorecimento de programa. de rosldênoa I

~=~===-c-_+"',"":""u""..-"a-"p,,""'...~~:.s _!~_:".j l1Iod.L,na . I
1-s';95 2001 I. ÕSt.lXNIO PEREIRA IAIIe.a o art. 7" Oa lei n' 9.424. oe 24 tia Oezembro oe '996. Que ll1SpOO sobre
1 • Io Fundo c1e Manuten':àc e Desenvolvimento do EnSino Fundamental e de
L ___ JakJlllaÇll-º~_tv'.JYlakriO.._~-,-......,......,=~__......,-,- ......,......,-.,.,"
I 51" 20il1 ARMANDO ABILlO !Allera a L.. n' 8.H99. de 29 de junho de 1994. para dispor sobre 3 gratuidade
I r.aro' r1oJr"rro; df' '·.>JI)"llJf' '1Q.tr;.n~o i~t~rest.1d\:)::....-_ . _
..... 5197 2u01 'AVENzOAR ARRUDA---i A!te,.a-õ-an~~ o.. Le;'nõ ~.394. de iõ de deiembrQ de 1990, n revoga a Lei

~==-i==+.,="""""'===::7"--..;...':n'::'-"9'-',,9"'2~d~e"-"21 ,je dEJ';o:embro r1A 'Qq~,-~~-_~~C"7"""'~'---"-'-""
5208 ?001 10"',1) BENGT',ON f.cr~~nl<3 n·.I(1 VJ,: 'r;:.rl--a:-··-~·-;3 da Lol nO 8.745 de 1991. q~ dispõe

~
.. "- .....

:.' • 'I
;', .. ' " ~

1'i~":
, ~~~~·d "..
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5_2.0 2001 ~ROS_ENMA~.. AI.era a tabela de cálculo da Contribui o Smd,cal Rural.
~i ... 5'2 )cr~ \ ~(.,p,rRTO JF-FFERSON cj~;---;-r1lscipl,na o Pacto de SoDda.~~oo [,1,'10 as pASsoaS 8 dâl OU\Ja,

1-,=C-<__-I-_~-,-~~~~__~ovld~ncJOS. 'I

5259 2001 UNCOLN PORTELA "I'Ãllera a redação do art. 39 da Lei '
:__--,-'n~·-!,f.~ fl78 .. C1!:.. ~ ~_c15: salMlbro de 1~ !Cbd~!!fl O!Jlesa_do Con!,~·,~~)~

5280 2ooiTLA-URACARNEIRO IAltera a Lei n'8.069, de 13 de julho de 1990. incluindO artigo epóS o an. 197.
c--l-c~--i---I--.~......,~~-~--~:.'!e"'n~sennd~!H~ 3°8 4" no ano :l14. I

5261 2("01 Al .~,!! :INOA L'~": I: nslJl,Ji ~ '.)ta do ae""l.1Tl<:.t11&nto NaÓun.J:". I
I CARVAlHO

5262 2001 AlMERINDA DE D"DC," sobre a obriQaturiedade de estabelecer .810res de ProdutoS!

5263 200t r~;;;.i~~Ã~RAiZIOTIN f~~="~~r:; ;;;;';~:~C:=~~;,";'::"": ~~:.r.;;;~;;:;~ de novos.
I~UISOS de M&dlClna. Odontologia. Farmácia. Fisioterapia. Medlc.na!

5264 2001' VANESSAGRAlZIOTIN \~:~~I'~=~~~oD~~~.de 3 de setembro de 1980, pennitlndo ~
i 'aquiSIÇão de Il"IeíCadorias nfOCede"tes da Zona Franca de Man1lUs enVlõ,'léõ'>

__~ ao território naCll.Jí.a1 r YIit laI e d3 OUUdS rovidêrlCl9S.
52&5 2~VAr~[SSAGRAZ210TIN AlIOíIil o IiIrtigo 202 do Doctolo-Iei r:!'" Z.&W 1 de 07 dtlo dO.l.omblC) de 1940.
5267 2001 Rllt-LAl no Allera a Lei n° 7 1'l7 r'!a 02 de seloll'bru de 198r; e dc'J outras pr~l"'ldónc ar.

'-----'----1 VAa~úNCELLOS __L- il:IIIIII~IIIIIIIII-lirf~
Documento: 3312'6 • ,



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 125

CAMARA DOS DEPUTADOS

\

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
5272 2001 NEUTONLlMA Institui incentivo para doações de medicamentos, órteses e próteses

ortoDédicas, na fonna de redúcão do Imposto sobre a Renda.
5275 2001 JOSUE BENGTSON Altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994, para estender aos portadores

da Síndrome de Prader-WiUi, o benefício do passe livre no sistema de
transporto colotivo interestadual.

5282 2001 JORGE PINHEIRO Acrescenta o parágrafo único ao art. 3° da Lei nO 9.472, de 16 de julho de
1997.

~83 2001 LUIZ ANTONIO FLEURY RElQulamenta a profissão de Pod6logo.
5285 2001 ABELARDO LUPIQN DlsOOO sobre a Contribulcao Sinelical Rural.
5286 2001 FERNANDO CORUJA Altera a Lei nO 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e

Defesa do Consumidor.
5288 2001 POMPEO DE MAnOS Regulamenta anúncios "inculados aos meios de comunicação, sobre a venda

de automóveis usados.
5289 2001 AUGUSTO NARDES Altera o art. 36 dá Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985, que "dispõe sobre

o cheaue, e dá outras providências".
5203 2001 VIVALDO BARBOSA Garante à população negra direitos, na tentativa de reparar os danos

causados oela escravidão.
5297 2001 MOREIRA FERREIRA Allera o art. 52, da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de

Defesa do Consumidor).
5298 2001 LUIZ MOREIRA A1lera a Lei nO 9.610, de 19 ele fevereiro de 1998, que dispõe sobre direitos

autorais. o sistema de arrecadação e divulgação fonooráfica.
5310 2001 NILSON MOURAO Altera a Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. dispondo sobre

remembramento de âreas.
5315 2001 GILBERTO KASSAB Altera disposições da Lei nO 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que dispõe

sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale. brinde ou
concurso, a titulo de propaganda. estabelece nonnas de proteção a

I oouoanca oooular e dá outras orovidências.
5318 2001 BARBOSA NETO Dá nova denominação de Edmo Edmundo Pinheiro ao trecho da rodovia BR -

070 entre os municrpios de Aragarças e Aparecida do Rio Claro - Estado de
Goiás.

5319 2001 DRo HELIO Dispõe sobre o eXllfclcio da assistência judiciária gratuita por advogados em
atraso com suas contribuicões à Ordem dos Adv9Qéldos do Brasil.

5320 2001 VANESSA GRAZZIOTIN DisDÕe sobre a escolha dos dirigentes universitários.
5340 2001 GtVALDO CARIMBA0 Acrescenta parágrafo ao art. 4°, da lei nO 7.357, de 02 deselembro de '1985,

estabelecendo a obrigatoriedade de pagamento pelos bancos,
independentemante de fundos disponiveis, de cheque emitido por seus
clientes.

5344 2001 CABO JULIO Modifica a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990. que ·dispõe sobre a
proteção do consumidor, e dá outras providências", determinando o uso de
letras de tamanho similar em todo o texto dos anúncios veiculados pela
televisão.

5345 2001 CARO JULlO Allera os art. 2". inciso li, e art. 4°, caput, da Lei nO 10.219, de 11 de abril de
2001, que inslltui o Programa de Renda Mínima vinculada à educação •
"Bolsa Escola", para criar incentivo e guarda e responsabilidade de crianças
carentes.

5348 2001 MARÇAL FilHO Dispõe sobre a vedação de publicação nos jornais de propaganda e anúrn;ios
Que especifica.

5358 2001 PEDRO FERNANDES Dá nova redação ao § 1° e acresce
§ 1°-A ao art. 21, da Lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - LOAS; e dá
outras oroviOênClas.

5362 2001 JOSÉ MILlTÃO Assegura aos aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos. o acesso
oraluito a eventos culturais e similares realizados em imóvel público.

5367 2001 ENI VOLTOLlNI Altera o § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991. Que lixa
I prazo de validade da Certidão Negati"a de Débito - CND.

5374 2001 MARCELO TEIXEIRA Dá nova redação ao art. 1°, do Decrato-Lei nO 1.876, de 15 de julho de 1981,
que dispensa do pagamento de foros e laudêmios os titulares do domfriio útil
j'jm: Mns im6veis: da União nos: Cllgos: que especifica e dá outras

I crovidências.
5384 2001 ALOIZIO MERCADANTE Dispõe sobre a cobranca de taxas de inscrições em vestibulares.

11~11~11111111111111111111111123
Documento: 3372t1 • 1
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N' ANO AUTOR
5385 2001 GIVAl.OO CARIMBA0

EMENTA
Altera dispositi ....os da Lei nO 7.357, de 02 de Stllembro de 1985. que 'rnta da
emissão e comnensar.i4Cl de cheoue.

5386 2001 ROCRIGO MAIA Dispõe sobre o cadastro e a inscrição para o uSO de aparelhos com

f...o.=,+==h===~====_+-~s.!'m~u~la~d~o'!'re'ê.'-'de~võo,.e de estandes e dá oulras providêndas. I
:iJ94 200 I ARNALDO fARIA OE SÁ At;r~~nlJ Im.;i~::i aut:io i:llb. 39 ~ :51, Uli L~I n'" a.070, de 11 de setembro de.

1990, Que "Dispõe sobre a prolação co tonsumido, e cf> ouIra. providllncias',
allerada ;>ela Lei n' 8.884, do 11 de junho de 1994 e 9.008, de 21 de merço

I de 199;:·.
h..53~9'-7+.2~0·01,..; SILAS BRASILEIRO Proibe o corte do mnono ISwietenia macrooohvlla ,oelo orazo de dez aros.

$401

r5402:2001 SILAS BRASilEIRO IAlte,a a reda,à:> do art. 71 do do Oecreto-Iei n' 167, de 14 do rover..ro de
. ( _~_~ 1967. gue~i.;""" sobre tiMo. de crédito rural e dé outrns oro_cias'.
'54õ4 Iiôõ'f Ãi.'BERTO FRAGA ~"'scentll o art. 290-A ~ Leo n" 9.5113, de l3 ce setomD'" ce 11191 - CIlOlgo

de Tr:insllo a,aSlle1ro - criando a obrigatonedade de motivação nas decisões
! I uos iu i -arr:~'ltos das auluacões e oenahdades de trâ"!:'nSl!'.·t!!!o!o.'-=,,-,-,---;:--,--;----1

5405 , 2001 ALBERTO FRAGA Cotermina a obriQa1Oriedade de exlslênca no, Esiaoo" no DistnlO Fedeml e

I
nos Temtónos de unidades especializadas <1e policia para atendimenlo da
mLi\hcr. do Idoso, da criança e do adolescente, das minorias e das vtflmas de
cnmes de precOnc8llo de raça. cor O;J religião e Investigação de crimes
amt.il:tntJis, c da ('lutra!li: nrovldênciall.

~~ 12001 ANfBAL GOMES Acrcscenl3 di~positivo ao ano 39 do Códioo Brasileiro de Aeronáutica.
541J"I2õJ'11 POMPF.O DE MATTOS Oispoo sobre o teor rrub.iT1o de concontraçâo de íon nuorelo, nas aguas

. ,-~.,. j minerais naturais e nas águas purificadas adicionadas de sais,

'-===-+=~-l-:I===~====-+'L"o'"-"""e,,'c...'d..."'.t~t.la&nOpclls.
5415 2001 [POMPEO CE MAnOS Torna obrig<llório que as elTllJ'asas concessionárias de serviço publico de

I [elt1fonia fixa. em todo o país, incluam nas faturas ele cobrança informações

\
detalhadas r~ferenles aos ~lsos· gastos pelo consumIdor. e dá outras,

Inrovldênclas. I
5424 2001 DR. HELIO D,.põe .obre a movimenlação da conta vinculada do trabalhador no FGTSiiõ1

caso de desemoreoo oor maJ' de ..., ano. I
5425 2001 OlIVE[RA FILHO Oblig3 as fannácias de todo lerril6rio nacional a mamerem em suas

pratefelras a, em locaiS vislvels, todos os ramédios genéricos, com no mínimo
dez unidades de cada um.

. 547f
T
, ~oo, l Ul2 CARtOS HAUl V lCof1,cede d\I~o dia ?razo Ç)0(B p~nl4) dI) irnpOfUO de impt)rtaçàa, nas

opefaçllcs de l:nportaçAo de mercadona. com o objetivo de Incentivar a
I il1~lalãrjj(; de f.,bricas no nais e dá out.-as. nrovidências.

5433 200qNILSON MOURAO [n.I,lu, a obJigatonedade de criação, pela. escolas do ensino fundamental e [
, Illédlo, de programas de educaçAo preventiva integral contra o labagismo e o I

-.-----!--.---l-..- ~usodedr09as. I
54:16 12001 IJOSE CARLOS Modifica O arttgo 70 da Consohdaçllo das Leis do 1raba!'no aprovaea pelo
I---il-~ - f:ºUTIN.t:fO =J0ecretG-Lei n"5.452, de 10 de maio de 1943.

5451 2001, IARA BERNARDI OISpoe sobre a tgualcLade de acesso, tr.atamenlo e promoçao no lralJallo e
_ aos postos de comando no serviço püb~'!!I'"'co~c.~ --;- ...,..,.....,.,....."...,..,.,.".,..I,_I

j 5-464 I 2(.()1 RONAlDO Dispõe sobre restrições à velculaçaD (]e imagens de personagens fumando
:~_~__~~.CONCELLOS ~l!!3~~_I~ras de telev",'~""vo:c.~~=----------1
~!'>466 2001· AfilA LINS Aliem o Decreto-lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967

5468 12001-+;llSON MOURÃO Proibe a veiculação de InlOrmações soore a fabricação de bombas caseiras
na Intemet

5475 ,2001 ANTONIO CAMBRAIA ," Acrescenta o ;nci.. VIII ao art. 17 e §§ 4", 5' e 6", ao art. 739 do Código de
I Processo Ci..i,~I.~~~_=~~~.~=c_~,-~-~---_,~_1

5476 : 2001 MARC=:lO TEIXEIRA Modifica-ã-L€;, nO 9.472. de 16 de julho de 19::17, dolenninando que a estrutura
larif;)nLl oos se~ de telefonia fixa comutada. oreslados em r90irne

Imllll~II~lml~ll~m~1111111I11124
OO-;um.,nlo : 33720 • 1

20ü2 (JAN:D'S-)



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 10 127

PROJETO DE LEI=0 ~nm EMENTA
I público, seia formada apenas oola remuneração das ligações efetuadas.

548T '2001 JOSE UNHARES Altera dispositivos da lei nQ 6.212. de 24 de julho de 1991, para dispor sobre
a caracterização de entidades beneficentes para fins de isenção de
contribuições para o financiamento da Seguridade Social.

5494 2001 LEo ALCANTARA Toma gratuita a procuraçao pública para fins de recebImento de benefIcios
I previdenciários.

5499 2001 JOSE CARLOS Dispõe sobre propriedade urbana em loteamento irregular.
COUT1NHO

5503 2001 NEUTONlIMA Dispõe sobre a padronização de embalagens de produtos de consumo por
volume ou ooso.

5507 2001 MURILO DOMINGOS Dispõe sobra a recomposição dos valores dos benefícios pagos pela
Previdência Social.

5510 2001 JOSE CARLOS Estabelece isenção do Imposto deRenda nas hipóteses de moléstia grave.
COUTINHO

5515 2001 HELENILDO RIBEIRO Denomina "Rodovia Senador Amon de Mello* o trecho da rodovia federal BR-
316, quo liga Macei6 a Palmeira dos Indios, no Estado do Alagoas.

5525 2001 NAIR XAVIER LOBO Dispõe sobre a acessibilidade e uso de equipamento nas dependências de
instituições bancárias e nos terminais remotos.

5528 2001 IVAN PAIXÃO Altera a lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. Que "Dispõe sobre as restrições
ao uso e a propaganda de produtos fumigeras. bebidas alCOólicas,
medicamentos. terapias e defensivos agrlcolas. nos termos do parágrafo

IQuarto do artigo 220 da Constituicão Federal.
5531 2001 FEU ROSA Modifica a redação do parágrafo 2° do artigo 342, do Código Penal Brasileiro

I(Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940).
5532 2Ot)l JAQUES WAGNER Impõe restrições à propaganda de medicamentos e terapias nas emissoras

~33
de rádio e televisão.

2001 ELlSEU RESENDE Denomina "Rodovia Telesphnro Re7ende" trecho dá 8R - 4R2. no Estado de
Minas Gerais.

5547 2001 TELMA DE SOUZA Destina recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza para o
Fundo Nacional para a Crianea e o Adolescente.

5548 2001 MAGNO MALTA Veda a cobrança de taxa do inscrição em processos de seleção realizados
em instituicões de educacão superior mantidas pela União.

5549 2001 MARCELO TEIXEIRA Faculta ao mutuário do Sistema Financeiro da Habitação escolher a
seguradora do seu interesse.

5555 2001 J05f: CARLOS Desobriga os velculOS de transporte de carga do pagamento de pedágio.
COUTINHO

5559 2001 LUIZ sERGIO Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997. redeflnjndo os critérios para a
definição de tarifas dos serviços de telefonia fixa comutada, prestados em
reaime público,

5560 2001 NICELOBAO Autoriza o enteado a adotar o nome de família do padrasto.
5561 2001 MAGNO MALTA Altera a Lei nO 9.294. de 15 de julho de 1996. para tomar obrigatória a

inclusão de mensagens de advertência nas embalagens e nos rótulos dos
reciPientes de bebidas alcoólicas.

5570 2001 PAULO UMA Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detetares de metais em
casas de diversões.

5571 2001 PAULO LIMA Instilui a obrigatoriedade de execução cantada do Hino Nacional em
atividades escolares do ensino fundamental.

5576 2001 ROMEL ANIZIO Dá nova redação ao incíso 11\, do art. 5", da lei n° 7.827, de 1989, que
"regulamenta o art. 159, inciso I, allnea "c·, da ConstituiÇào Federal. institlti o
FUMO Constitucional de FInanciamento do Norte . FNO, o Fundo
Constitucional de financiamento do Nordeste - FNE, e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oesle - FCO. e dá outras

~6
Iprovidências·.

2001 OSMAR SERRAGLlQ Altera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a
Carteira Nacional de Habilitação das pessoas portadoras de Diabetes
Meflitus.

5586 2001 JOStCARLOS Aumenta as penas previstas para o crime de receptação. modificando o art.
COUTINHO 180 do Decreto-Lei nO 2.648, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

5593 2001 NEIVA MOREIRA Dispõe sobre a prestacão de contas de recursos públicos a inscrição de

1111~111111111111111111l~1125
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- rln..3dim~lentellj., e da outra9 nrovidenC'ias.

_5,51!4, iJ_O.!lI, .!!ICE,~OBÃ.-9_ '''' _,__ !CIl" a A..a_d~Protoçao Ambi~lal d",a,-,I'e;ha7de~Boi",;",'ooba"",,'c"~-c--o-=-c----1
_~,~~ t?OO 1_' MhHC( ~ AFGI\:..O Ac(~sct:lIlQ Incl~v XI:I W ;..IH. 3° dd leI n" 9.472 dO 1& de iulho de 1991.
5815 20011UNOROSSI Cria a otl"gatonedade de ",pressao do fiino Nacional em publicações da

____ o _', ç_on~U!uIÇ3o!_ede~' _ __ _ ~~-_:_I

5632 ; 200 I ISEHGlu CARVf,LtiO Acresconlét ar1JYLJ ~ lei n° 6.7J9. de lJS da dezembro de 1979, dispondo
! I sobre o bloqueio dos registros de Im6veis questionados pela Uniao, ESlados
~_...,.::-:- ~, ... 0U Municípios. e dá nutras jl·c!~~,:'i{j'.s=~~_~_~~=~~_--,----I

5b.l4 21)0 I SEI<GIO CARVALHO IAcrescenla artogo a Lei n" 6.383, de 07 de dezembro de 1976. dispondo
sobre.3 Iran'!':.Wk em ~.lles discrimniJ16rias e dá outras oro\'idàncias.

2001 SrR'-,ln CARVAL fiO Ar.rcsccnla -'r1'fJ", :'il<::i nO 8.62L:i, da 25 do 18\tt:~81~n da 1993, aulon.tando a
'Unlà<l ad~ó~ Im6V818 sob htinn El dá outrels nmvinltncirK;.

2001 SÉRGIO CARVAlI<Ó-----·Mod.roca Oart. 221 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973. que dispO<>
:;~-:,ra Of'...!·-:i. ~'1' f""..b!",ico"""S'~__~ ~_~~~_-i

5841 2001 CORA.UCI SOBRINHo]permile ao trabalhador dosa_do mOV111lan.lar sua conla vinculada no
~ __ 1--. _ __ __ C0_-r:S n~ca~quo~~cifi~e d!~tra_sfl-:o~_ncias correl8t88.

5644f :l001 CORIOlANO ....AU:S IA;.~ra o an ti&. ,j p..:dgraIOS ad Lei nU 6.~rJli, 06 (J4 eM jL.:i,O da 1994. que
dispõe sobre o ESlatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil

f--5ã45-'2001 NWIONlIMA :-lf;t:~'~dos arts. 12, 13 e 15 dolol n' ~.036. """ de maIO de
1'1900, e o art. 30 <Ia lei n' 8 212, de 24 de JUlho de 1991, para unificar a dala
de rec:(ll"irflento do Fundo de Garantia do Tempo ds S~rviço e da

-t contribuIção previdenciária. . o

5852' 2001 CORAUCi SOBRINHO Acre.cen1a. onde couber, inciso ao Artigo 20 <Ia lei n' 8.036, de 11 de ma"

l-, ~ del990"'(I'~dra"'plo~idAncií1"" .-------c-
5ilii7- Fool FEU ROSA Acrescenta parágrafo Unloo ao ort. 320 do CódigO Ponal Brasileiro· Oecnllo-
~. ler nO 2.848. de 7 Óli1 de2embro de._l..!l4,?,O,'~~--'-=-~~__--'---'-=c--I

5869 ::.iõóiTBISPO RODRIGIJr::S Re,oga;' § l' do"" 4' daLei n' 9.G12, de 19 de le,er.'ro d. 1998, que
-institui o ServJt'.n de Radiodifusao ComlltlMria e dá outras nrovidênciaS-.

5835

1---
5ÍI36

5671 '2001NEY LOPES Auloriza atos de homenagem a ALBERTO SANTOS DUMONT por parte deS
I----:-.!.. __ aernnortos bra:>llf~II\l~.

!;672 1200 I llull CARtOS HAUlY Altera dispositivos da lei n' 6.404. do 15 de dezembro de 1976, que d,spõe

~iJ j"lOOI1PAUlO _'MA -- - ---'-5ab~o: ~c::~:r:~~~':t2~asC'M~Zi~~ CIVil -lei n'
L 5869 de 11 de 'anoro de 1913.

sefi ;2001 jWILSON SANTOS Di~põe .,OlY8 a ,ncIIJ'..)O obng.~16na da disciplina -MlJsica PoplJlar Brasileira
no cuniClJIo escolar da ecI~'::"::;~báSlCa.

5678 I 2001 f t;ILA'S CAMARA Altera;, Lei nO O 605. da 12 do fQygrgiro do 1009.sero ~2õ~ iRI/:.\~,:·O riA~-- _. - -ÃI,..~scet~a par:nral,_, à~' art. J2 da lei n08 212,-d924 do jul'loJ ~lJ 1991, que
k-~+--'_ I' ....... -- .. Ilrala~COfllri~~em'presa para a Scaundade Social.
518s12001~R COSTA fMO(iifica artigos na Consolidação das Leis Trabalhistas, Oecrelo-lei nO 5.452,I i NeTO Idto 1" U ... IlIdh';:' ~ '~'~:J, oJlI.l,.: ...undv c:lI pú~I.lIIiL!':lP.k. de Contra:o Ta.,;"to dl3

. Trabalho.

I Altera o § 21:1, do ali. 3D, da Lei nO 9_099. de 26 de setembro de 1995, faculta a
ap'icaç,~I) do rito sumarfssimo t1a referida lei M causai que e~.peclfi.....a e dâ

, outras nmvidências.

-12001 PEDRO FERNANDES

I

569412001TANGElA GUADAGNIN ID.l nova redação ao ~ 4'. do art. 17, e ao ,nciso 111. do ert. 30. da lei n" 8.742.
, de 07 Ck.: dezellluro lld .993. QualiltcandO a r8pra&tintaçdo da~av~ I

I I r nos c.;onselnos de AsslstênQa SOCIal dos E:.stadOS. ao Ulstnlo I'" ooeral e aos
. I Municlpl' ',s, bem como acr'lJsc9Ola coodição para repasses de recursos do

nue trata a res"''''''va lOI.

Institui o Dia Nacional do Empreendeoor, nas cond~s que especifi~-------,-----

kreçct-l La :.1f'li90 à ! ..ai nO 9.503, dE' 7J ,J", ...".L·fTll~o de 1997. 4l.e institui '-'
CódIgo de Transito Brasileiro, dispondo sobre 3 habilitação de pe6S0as

~adoras de deficiência., . ~: ---;-=:-,-------"-...,,.,,-=--:---:-:-1
r,·.,-"jrlC~ a ;,..ai li

U lJ.2g.1, de 15 do julho do :9'JG, qlJt:. dr~põil;j soiJro as
I 'e~Iriç.õe:\ ao U~ 6 cl propagandd de produlo51um1~.oobidd~ o1lco61iGi1s.1
.nle~r1lc;I"2~n!f)s. terapias e dofenslVOS agrlcolas, nos termos do § 4° do art.
22u ela ...."r ~. IU ..,. ...O fE'der::J1. I

!li!!IIII~I!~IIIII!!i~n 126
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N° ANO AUTOR EMENTA
5710 2001 FERNANDO FERRO Acrescenta parágrafo ao ar. 543, da Consolidação da leis do Trabalho, a fim

de dispor sobre a indenização em caso de rescisão do contrato de
empregado eleito para cargo de dirigente sindical ou suplente.

5718 2001 RAIMUNDO GOMES DE Acrescenta § 2° do art. 39 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990.
MATOS

5722 2001 VANESSA GRAZZIOTIN Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor
sobre indenização e multa relativa fi dispensa sem justa causa de empregado
estável.

5727 2001 MARIO ASSAD JÚNIOR Allera a redação da Lei n° 10.201, de 2001, acrescentando às fontes já

I
previstas para o FNPS os recursos financeiros apreendidos de operações
ilegais ou criminosas.

~35 2001 WILSON SANTOS Dispõe sobre a concessão de desconto para professores na compra de livro

t-sr40
didático.

2001 ALEXANDRE CARDOSO Dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos públicos de

1--
5741

educação
2001 ANACORSO Dispõe sobre a criação dos Comilês de Estudos e Prevenção à Mortalidade

Materna nos Estados e MuniclDios e dá outras providências.
5742 2001 RITA CAMATA Altera dispositivos da Lei nO 10.219, de 11 de abril de 2001, que cria o

programa de Renda Minima vinculada á educação - -Bolsa Escola", e dá
outras providências.

5753 2001 ROBERTO JEFFERSON Altera o art. 56 da lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os r8Qistros públicos.

5758 2001 LUCIANO CASTRO Dispõe sobre norma geral para os Corpos de Bombeiros Militares, que
estabelece a obrtaatortedade de uso de redes de proteção.

5764 2001 RONALDO Proíbe o uso de dormente de madeira proveniente de espécie nativa.
VASCONCELLOS

5767 2001 CARLOS NADER InStitui a entrada gratuita para idosos em espetáculos artísticos, culturais e
esportivos e dá outras providências.

5771 2001 AGNELO QUEIROZ Dispõe sobre a concessão. de adicional de.insalubrida<1e para os
trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos Que espeCifica.

5778 2001 NELSON MARQUEZELlI Proíbe a transferência de jogador de futebol, com menos de 25 anos de
idade, para o exterior.

5777 2001 JORGE TADEU Institui obrigatoriedade da instalação de hidrômetros em cada uma das
MUDALEN unidades autônomas dos prédios construidos na kmna da Lei nO 4.591, de 16

f-ii792 t 200 1
de dezembro de 1964.

IVAN PAIXÃO Cria obrigatoriedade de impressão de advertência nos rótulos dos recipientes! •
de bebidas alcoólicas.

5794 2001 ARYKARA Dá nova redação ao art. 19 da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001 que
dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e
dá outras providências.

5809 2001 BISPO WANDERVAL Dispõe sobre disponibilização de informações aos clientes pelas instituições
financeiras.

5810 2001 BISPO WANDERVAL Acrescenta parágrafo ao art. 52 da Lei nO 8.D78, de 11 de setembro de 1990,
Iaue "dispõe sobre a protecão do consumidor e dá outras providências".

5813 2001 FEU ROSA Altera o artigo 97 do Código Penal modificando as condições de aplicação da
Medida de S~uranCa o dá outras providências.

5814 2001 ROSE DE FREITAS Dispõe sobre a transferênda temporária da Capital do Brasil - Sede do
Governo Federal Brasileiro para a Amazônia legal, por periodo não superior
a 10 dias ao ano.

5815 2001 ORLANDO FANTAZZINI Di5pOe sobre a obriyatoricdilde Ul:I:; tlIllpre5l:l8 tlxploraOOra:o de 5erviço de
radiodifusão de sons e imagens tomarem disponivel serviço grat~ito de
atendimento telefônico à população para os fins Que menciona.

5823 2001 LUIZ CARLOS HAULY Altera o inciso VIII do art. 3° da Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. que
"Dispõe sobre as restrições ao uso e á propaganda lle produtos fumigaros,
bebidas alcoólicas, medicamentos. terapias e defensivos agrrcolas, nos
termos do &4° do art. 220 da Conslituiçao Federal".

5825 2001 POMPEO DE MAnOS Dispõe sobre norma geral de organização. Que toma obrigatória a avaliação
pssicológica periódida dos integrantes das polidas e corpos de bombeiros
mifitares e civis.

11111~lllmllllllllllllll~lt27
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PROJETO DE LEI

EMENTA
Dispõe sobre a criação de espaço rese?=-:rvC'."do;:-,~."m::-ba=res::-:-.-;:I.::nc::;:honetes=:::::-l.
restaurantes e similares. para pessoas portadoras de deficiência f1slC8 e aa
outras Drovidências.
Dispõe sobffi"',=e"'st=n"'çõe;:':s:-aC-::prop==agan==d;:a-=d;:e:>be:::;:b:::'d;:.=s-=aZIcoóI:::<Õ::ita="I.=nn=e=n:;:tada;;;::::.-=....:::1
emIssoras do teleYlsao.

5843 2001 SILAS CAMARA

5834 2001 ENI VOlTOLlNI

N" ANO AUTOR
5827 2001 POMPEO DE MAnOS

Dispõe s.otlre a obngator1edade de ull1izaÇ<Jo de intra • es:rulura de lorres ern
~o"'===;~~__t;'c~~ntopor e~esas de telefonia ce~~~:--:o----~--------j

-5844-;'001 ITAMAR SERPA ModifICa 0"1'l' Ado art. 273 do COdioo Penal.
'BC!.. I ~ÓõTOri-LA;:;N';;D:;'o~r"A=:N;,T"Poll.=·;;;IN;;;,:-1fClI"lt"'e':".:"':d"'''''':-"-o''':''":c·v"o':."d<>'!";'Le","n"oC'.7."32"'.","de'f!·:;,.T:d".-.::;b:::n"·I::do.:e-,"_;;;;',::qu=o-'·C:,n=..;;m.;i7·~o

I
Conselho Federal e os Conselhos Rllgiona's de Odonlotogl8, e dá outras

I orovidê"nc"";"io",s"·'_._",-=:--:::'-'==-:C-=:-::;:;-===7i====_-!5s4i;+~:;o;;;Oc;I+"S:;'I.-'A-;;S"'C"'A"MA=RA"""~--+':A':"C1·"'esCenlao IflClSO XIII ao art. 3° da Lei nO 9.472, de 1.6 de julho de 1997,
~u41-1 iliU1 -SILÃ~ aMAH~A;c-----téo';;;:on=gaa veiculação de publtCtdaC1e de saude publICa pelas empresas ae

I transportes coletivos urbanos.
,51i48'"~ii(), SllAS·C;;ArMA=;;Rc;A---+;M'!'od"o"!'flCa"':'''a~lê'"''.\'''n'ê';.'';9'''.4~1"'2'''. ~dll;:--;I-~--:;d-::O-'-lu"lho:-::-"'<leC:-"'I99=1'.-LC:"'C'·-;;Ge-::raI="'dll:;::1
i : I TelecomunicaÇÕes - lGT, para Incluir. como dtreilO do usuéno de

~
' , telecomunicações, o questionamento de débitos lançados em conta
~ t~ef6nica,

5849T2001 ORLANDO DESCONSI I~SUlui e conceitue as empresas de A,!,09eslão e dá oultas omvidênrjas.
58SÕ~ MAX R.OSENMANN Altero o rod0ç.5o.ao inciso I do ort. 29 det Loi nO 8.006. do '" do jul"'o de '004 a

da outra, providências.
58611 2001 PAUl.O LIMA ----I"D"ispõe3""'sob'Jé""'e"a"""i5O"nçao="-:-::-da;:-co=n"'tn"'·b:::uiçà=O=-=pa::cra=-="':c:-;P;;:rogram===a::Cs "'deÕ:Õ'=nt;:eg=raça=i:o:1

'I Social e de Formação do Patrim6nio do 5erl/ldor PLibhto. e da Conlnbu,çOO

Ii pctfd Q flrlélnUit1nIBllW da Segur1daoe SUl.:lal fiéiS optIfCiÇOtlis da ~llrJiI t~

I aêneros allmenticlOs de orimeira necessidade

: 5894~2i")(jl i DFf-HELIO Regula os lotcamerllos f~hadQS:' -:-:.::;::;;::::::::-::::-:::;:=- ---j
[5896 l~~)QI;raJ;:MENOÔ~- IDls::tõe sobre o pagamento de crédllos lr~Qp.~lhl",·",sta"-!!.s..0;m7i,:ui,.z"o~.~:-===-:::,:i
-5897 ~ 20ül I EÚ~k)NE-BARBAlHO DIspõe sobre a obngaloriedade de instalaçãode delatores de metais nasb eoltadas 00 casas de diversões.
5921 'iÔOl LUr, CARLOS ItAULY I Acr.scenla parngrafo ao art. 37, da Lei nO 8 078, de 11 do 5Olombro de 1990,

~
Que -dls~~bt8 a proteção do ccnsurrlldor e da OtJtt;as pI'OYid6ncias-.

5923 2001 WAGNER SA~USTIANO Al'era a Lei n' 9.503. de 23 de selembro de 1997. pata dispo' sobnl a
gratUidade da oblençao e renovação da Carteifa NaCiOna: de Habilitação para
as oessoas oortadoras de deficiência fisiCil.

5863 !j2001 LUCIANO ZICA A1lora" LOI nO 7.394, de 29 de outubro de 1985, que "regula o exereieio da
profissão e TQa1~_em Radiologia e dá outras nrovidências·.

1-........õi:5rl-õ2"OOÕ1.-+,W=A"LTcIlE'i'R"P"'liLNiLHEn5IR"O,,--i Proibo ú regime de exclusividade fldS UélnsmtSSOos televisivas de eventos
, "DO~<VOS de esoocial imnOrt3nc...

~5B;;7;:;2;-/c2O;;O;;;0:;1+;A"N;;A'CO;;O"R"S"'O,,-----t'iAl:.:'r=.=sc=.'=n'=ta""n::ClSOao art. 4' da Lei nO 8.389. de JO de dezembro de 1991, que
inc;lihllll n (:nn~hn ttA ("..omuniC"AçAn SOf"'j~l nos. larrtlM 110 Art. 224. da

"'+~.=="",= -I-'Cons!rtucão Federal.
f-s874 : 2001 LUCIANO 21CA A·::lte':"=.!."a":L~e", C!:n°;;"'.;7.~3!ê94;-.-:dC'e-;2:;;9-=d;:e"'O\J=lu"br-:o:-:;de"""I985="", -=q-::ue:-O:"reg=u:õCra:C::o::e=xe=re::ro.:cso::·-:da;:l

,otor...ão do! Tocn"", em Ra<Ii<l""'ia e dá "J\ta<'. 0«>'_0".

r,

' 5BBSr,:tOO;rlcro WANDcnVAl Di~õc :tOtrrc o dlmito d03 u~tlrlO$ do sel'VlÇOi30 do Iclocomuni<:oç60s
acessarem os termos do conlrato de ;>restação de sel"liço por meio da Rede

""=-'-:=""'==C='7C==,--j""M",:Jndial de Computadores.
: 5892 r2001 I JOSE. CARLOS ALELUIA Dispõe sobre o LISO de óleo diesel aulomotivo em velclJlos uti.lários a

l estabelece concuçoes para o uso de CO",DUstIV8lS automou~s que gozem co ,
uualSQlJer subsidios financeiros Ou t>eneficios tnbutários i

5025 2001 MARQAL filHO AGreSo.;.t;:nld ir.:;is.o ao par~r.du ÜIliCú. Ou drt 37. do Deuelu-Lel nO 3.608. di!
3 de ou'uOro do 1941 • Lei das Conlravençõe. PenaiS.
Ali.", o § 5' do artigo 20 da Lei nO 8.N2, de 7 d. dezembro de 1993, pare
penniIJr o pagamon1o do Bene~c;o <lo P_~ Conbnuada a '"'"""
ponadora de dofiClêooB par1lClpante do programas de habllltaçaQ e
reabilitação pl'Ot"nOvidos por instituições especiaJi~das. e no 8Kercicio de
atividades de trabalho seletivo, DI'Oleaido ternDéuUoo.

5928 2001 GERALDO MAGELA

5926 : 2001 . EDUARDO BARBOSA

DISpõe sobre a obrigatoriedade de preslaçJo de Infonnaç6es pelaS
instituições de ensino supenor sobre o reconhEtCimenlo dos seus cursos junlo

~_ ..-l .~J. ------'-"",o.Mini~éno da EdUtaca)llllmlllllllmlllllll~1 12M
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
51:131 2001 TELMA DE SOUZA Dispõe sobro a prevenção, o tratamento, a fiscalização. o controle 9 a

repressão de tráfico ilicito e do uso indevido do entorpecentes e drogas afins,
e dá outras providências.

5932 2001 JOAOPAULO Estabelece o peso máximo oara o saco de cimento.
5938 2001 JOAO HERRMANN Reu"l ptInctliuade peld fctlli:l de d()ftl5enli:lç;'iíu dtl óeCIi::lfdçaU do impostu dtl

NETO renda, concede dispensa do pagamento de multas pela não-entrega da
declaração de rendimentos de empresas inativas e dá outras providências.

5940 2001 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre as normas de comercialização de produtos o serviços ao
consumidor.

5945 2001 RONALDO Acrescenta parágrafo (mico ao art. 7° da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
VASCONCELLOS 1995, que "dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços

púb~icos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências", determinando a entrega de cópia das leituras de consumo de
servicos públicos.

5959 2001 CUSTODIO MAnos Dispõe sobre obrigações do fornecedor que, indevidamente, submeter o

'2001
consumidor a Drotesto de titulos e dá outras Drovid€lncias.

5962" ROBERTO JEFFERSON Dispõe sobre a realízacão de perlcia nos casos de crime contra costumes.
59th 2001 MILTON MONTI Que toma obrigatório o exame de acuidade visual em todos os alunos

matriculados no ensino fundamental das escolas públicas e particulares.
5008 2001 ANDRE BENASSI Dlsooo soDre a sSQuranca do PüllliCO em casas de espetáCulos e stmllares.
5970 2001 INACIO ARRUDA Altera dispositivos do Decreto-Lei

nO 5.452, de 1(> de maio de 1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas (CLTI.
5972 2001 INACIO ARRUDA Altera dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "Dispõe

sobre o Regime Jurfdico dos Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundacões Públicas Federais",

5973 2001 CARLOS NADER .Dispõe sobre a obrigatOliedade de a embalagem e o rótulo de bebida
alcoóliCa contEll"9m advertência sobre a proibição de sua venda a menores de
18 anos.

5975 2001 NEUTON liMA Prolbe a aplicação de tatuagens e piercings, na forma em que especifica, em
menores de idade.

5978 2001 NILSON MOURAO Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
5990 2001 ROBERTO ARGENTA Altera os artigos 1°, 34, 36 e 65 da Lei nO 7,357, de 02 de setembro de 1985,

.Que "dispÕe sobre o cheaue e dá outras orovidências".
5992 2001 JOSE CARLOS Dispõe sobre a utilização, pelo trabalhador, de sua conta de Fundo de

FONSECAJR. Garantia do Tempo de Serviço para pagamento de despesas educacionais
com matriculas e anuidades.

5993 2001 JOSE CARLOS Dispõe sobre percentual mínimo obrigatório de .trabalhadores idosos nos
FONSECAJR. auadros funcionais das emoresas orivadas e dá outras nrovidltncias.

5996 2001 ELIAS MURAD Dispõe sobre o fornecimento de seringas e agulhas descartáveiS e
esterilizadas em centros e entidades de tratamento e recuperação de
usuários de dllXl8s credenciados.

~- 2001 RICARDO IZAR Dispõe sobre o ensino em casa.

~. ..~ lELMA DE SOUZA Altera a Lei nO 5.991, de 17 de setembro de 1973 e dá outras orovidências.
~O8 c1--~- AGNALDO MUNIZ Determina a proibicão da importacão de leite e seus derivados.

6011 2001 VIRGiUO GUIMARAES Cria o Programa Nacional de Reaproveitamento de Pneumáticos.
6(l13 2001 JUTAHY JUNIOR Acrescenla dlSPOSlllVos à Lei nU 1U.216. de 00 de abril de :lU01, que dispàe

sobre a proleção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

6014 2001 GERSON GABRIELLI Altera a Lei nO 8.906, de 4 da julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos AdvogadOS do Brasil - OAB), para Que o exercfcio de atividade
incompatível com a advocacia não impeça a inscrição na OAB, determinando
o licenciamento do advogado. enquanto perdurar a incompatibilidade.

6017 2001 IVANPAIXAO Proíbe o serviço de bebidas alcoólicas destiladas nos vôos domésticos de
transPOrte de oassaoolros.

&043 2002 POMPEO DE MAnos Assegura ao recém-nascido o direito de realização de exames de
idontificação de catarata conqênita e dâ oulra5 providêncial!l.

6044 2002 POMPEO DE MAnOS Institui o "Dia da Looalidade" no calendário oficial brasileiro.
6045 2002 ALBERTO FRAGA Acrescenta os §§ 3° e 4° ao art. 54 da Lei n. 8.666. de 21 de 'unho de 1993.
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PROJETO DE LEI

~_N~Hl AUTOIl EMENTA
6('147 2002· Al8fRTO Fn '/:-A Proibe o c(rtrato de seguro para paoamen1o de resgate decorrente da cnmos

, de extorsã(, ,necianle- ~~estro. e da oub as UfovilJênaa:s
~. 804lI i200$lBERTO FRACA ACreSC<:flla o § 3° ao art. 83 da Lei nO 7.210. de" de julho de 1984. Lo< de

EXt:cu~"' . P,·nll. dp(("TH 113Mo QUd cs ft(,~aMleclmentos :>en::tts destmadosL.. 1_. \ . 1:;~;1:~~~~nham pOl p.fetivo de segurança interna somente 3CJenles do

eD"i" 20'1'1 ""'-:'(;"'1) MAL r .~ M ,,' rie J "'SitIVO j I ~I r,o q 4":14 "f :24 1e "elHI1Dff' dE 199f

re056I'2õé2j'GERAlDO MAGElA ]:,'Poo' sob;~ a devci~ç.Ío iie~~oIadã-anuidadOe.cola; ·.measo· de
. . d('Sl316ncla

1
-6::~.~ 11"2;- :.-:i F,o - ~ _;-:J,.J_[ :.f0U'\t:Â leI, ôf: ;t., .:a-, 1Ulgaç..C) di.: mk"lmoçOO~ sobr~ os lrdb~'llc ... pô 1af'tlOntaras

1-"=~==-k====~==_-1.!n",,as emissoras de teleVlsao
r 6063 20021ALMI'IDA DE JESUS IDi'põe snbre os d,re,tos dos doadoms de tecidos, ó'llãos e pa~es 00 P<Oprto
f-,,=.,.-+==~====~==--1. <cu",,"'rx>",-,,,,,·'~o~. j!p"ar""c.:,,,,,ns,,-"lera,,~Ik.US ou Do.lroia tr:....1S ·'I.ln~lJ:.i.r60601120021ALMEIDA DE JESUS Dispõe SObre a vetlaç.io a cobrança de assinalura Dá"'ca pelas pmsradom.
, ; ~_SOrviÇ010!g,fOnicofixo_e~IQ!.~~.~6""~~_._ __
r-tiou1\11 2úv2tFt....: "';;'OSA Acrescenta dl::iwsibvo à Lal ri" 7.116. de 2~ de agosto L~ 19&. Qlre

I I I "assegura vahdade nacionalãs carteiras de Identidade. regula 5ua ekp8diçAo
e r1j outras pro....".jência~...

C
6Óll"2 .2o.J<T:EN10 MCCI -----~toriZaã c:nâÇao do FUndOPr6-Segurança PullI;ca. pelos EStaoõSã DisttiID

I Federal e dã outras nrnuldêoc.as_
- -.--~ -. -----

I E;1't34 2"'~' AN·....tLAr,UAO/...GNIN P~;;J fin-, 1.':':C._·~Su.."I';. d~finA cnmc r:rilT!O ç-r,lit1oo O crimo hcdiOl"l.no cuja\,

I I "rtima &ela detentora de mandato eletivo ou integramo de óf'gAo RaeMJl"l81 de
: I direçao partIdária.

1121: :~ --'--1

1A"·:~LA ~ÜAOA::;NIN M"oifica o "capc'" .,,:,,·:;ee.,ia~~'il\,(Jfosno artigo 320 da Lo< /lo 9.503. deI
23 de setembro de'997, Céd,!!o de Transito Brasileiro.,

,- ..-- - --- -. ~_. - - -! 6JJ6 .~21J""~ P........·.j ..EO DE MAnOS 'l,;fld a Samarod '~"Ck.Nla. de PrevençitU à Ob{r.)LOadu e oá outras
I ro....idêncl;)s _ __ _ _

I 6087 20"' POW'EO Df MAnOS "I,,,,,re p.,;\grafo 2', 00 art. 42. do COdigo Eleitoral Brasileiro. Lei n' 4. 137.
~ de 15 de -llLno de 1~. coandO o IRStituto do du dorl'llciho eleit.",o""a",J'~.""",,"_-j
I 8068 t2002 IMARcia REINALDO'- Modifica a Lei nO 9.610 de 19 de r.....reiro de 1998. que allera. atualiza e

I ~ MOr.'=IR/\ =~+,C(lrI">Olid-!.;)_~~f!.E'E(~~d,!!itfl~ ,;l'~'C:,?j!:..o_d~..!!.utraspro",~~~a_s_.~..
r6Wó~iJORLANDOFANTAZzINI Veda a exposiçao Qe mulnems nua5 ou em ~ajes sumérios em malenal de

~~J~ 2(,:):' CFI' ANC:': FAr{' ";'-'!N! 1~:~tUl :,:--~,t~:.~~Nl1gatlVade Utilização Ilngal '0 Tf;]ba hc da rriorç."1 -:l 00
~=.,....j~=-k===~ ~f"A~d!EO!!!'O~sccnte e dêl outrdS ru~id~:s_

FEU ROSA Altera a·L.eí nO 8.069. de 13 de julho de 1990. que ~Orspõe sobre o EstatulO
......=~~.=.,..,.===~== __-1~d<:t Cria'-)Çb jo Mi.. _ -l.JS .-Jntl', e [',) :JLtia.• ·l.'t..·, ·tj(;.~ia: ~I 6097 1 2002 WILSON SANTOS Oeclara Feriado Nacional o dia 20 de novembro. Dia Nacional da Consciência

1 ~EItJ~. ~ .__ , -'-;---"7",4

,h
6.",·ni-ft' .I~~~~?'~, v,"'·'-7;A-'~R"F~fn·u-.,)--- ~~~~:~~~~al~'I~~F VI" mt..os ao comoJll~(J. C~ l;Aa

.-'''' ... n,...nnnim" "AArn(Vlt1n Intl'lttl::lt:lnnat rfp Sal....l'Idnr .. Oois de Julho" o aeroporto
t-;; da Cidoue de SéIIl'Vaoor t:.sléloo li;;, Bi:lnla.
~110 t-2i)O-2 MENDES rHA",M~E~.__-+~P,ro,~ib",.'.:o~u,,!so,,-,!de'!,!!a!!!"!!·a~nto!!!!.'e~m~o,~h'.'ra'."s~u~b~lica=,-"s,-.--::-=-:-"7-':"--;::--:-=;:--:-

6-'11-, :>rio? L4nmf:~ n":_'\I.i' P·(.:r;e () '.'.$0 de amianto ('lU Clsheslo em miltarlais de focr,.àü e outros
t--.. ';í I~ r;;om nenlo.& automotJvO$_
~ ~1'W002 I.ME&DE~ T1iA.M.L_ Proibe o uso de amiento em artefatos ,nfantis.

~6-"·2~41-~ ~~!(JO.:l·2·I!lNlA"'·'R: :"AAV","E"RlL"U)BO _-1,;D~i~,poe;>-",a"~"·:"'",~"r~\!l:"Admin"P,,,"!,b"':',,,':.,,"~<I:.:e,,",,'j~"'",·IIll",I~,.' ..::"~-!,~",~"~",'D",'~;..""'..',,>I,,r.,,~,,,"',,~~,,,',,~~,,,~:,.."..,l~.,..._'e-,M=·ço,..s=cle
I t)l, '" Define o crime de veiculação de inlormaÇóBs, mensagens OU magens
I 'l"eloitivés!:J a ~"II.i... JJ tJbUso ~eJCudl ~ crianço:i ou .,::4jdo!:CJt,ICS na redo

Internet ou em outras redeS desllnadas ao acesso ublico.
6'31 200" LINCOLN PORTELA

.2062,JAN·05,

Altera a lei na 9605. de 12 de fevereiro de 1998. no QUe se refere 005
rn:.lI1JI1H;llltt..:.o du '_,,,1 ..1 .
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
dezembro de 1940, C6diClo Penal Brasileiro.

6133 200? lINCOlN PORTELA Altera os Art. 20 e Art. 22 da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993. que
trata do benefício de prestação continuada aos idosos e portadores de
deficiência e dos beneficios eventuais da Assistência Social.

6136 2002· SOCORRO GOMES Dispõe sobre a isenção, às rádios comunilánas e difusoras. do pagamento de
direilos autorais ao ECAD e das \altas 30 Oepaltamen\o de Policia
Administrativa.

6144 2002 oSORIO ADRIANO Acrescenta parágrafo ao art. 14 da Lei nO 8.076. de 11 de setembro de 1990,
para tomar solidária a responsabilidade por eventos, e dá outras
providências.

6145 2002 51MAO S'ESSIM Altera a redação do art. 1° da Lei nO 5.970. de 11 de dezembro de 1973 •
objetivo de ajustar à nova leQislacão de trânsito do Pars.

6151 2002 LAURA CARNEIRO Altera a Lei nO 8.069, de 13 de iulho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente. acrescentando o art. 197-A e os §§ 3° e 4° ao art. 214 dessa lei.

8153 2002 NEUTONLlMA Altera a redação da alinea "b" do inciso 11 do art. 75 da Lei n 6.815. de 19 de
aoosto de 1980.

6154 2002 PAULO BALTAZAR Acrescenta inciso X ao artigo 485 da Lei na 5.869. de 11 de janeiro de 1973,
I que institui o Código de Processo CiVil.

6158 2002 ROBSON TUMA Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de Nada Consta das
Justiças Comum e Federal para a realização de cirurgias plásticas que
descaracterizElfT1 ou impeçam o reconhecimento da pessoa.

6164 2002 CABO JULIO Dispõe sobre a destinação de produtos. substâncias ou drogas i1icitas
apreendidas Que causem dependência física ou psiqu'lCa

6165 2002 PAULO LIMA Altera O Decrelo-Lei n° 221, 28 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a
I proleção El estimules :li pasca e dá outras providências".

6170 2002 JOSE CARLOS ELIAS Dispõe sobre a Uníficação dos números de acesso telefônico para a Policia
Rodoviária Federal em todo o ~ars.

6180 2002 JOSECARLOS Dispõe sobre instrumentos de politica urbana, nos termos do §4° do artigo

~ ----~UTlNHO 162 da Constlluiç.<:io federal.
2002 ROSE DE FREITAS Dispõe sobre a alteração do prazo para que a União possa adquirir, dos

Estados e do Distrito Federal. créditos relativos à participaçãogovemainental
em royalties, çmrticipaÇÕ8s especiais e compensalfOOS financeiras, relativos à
exploracão de petróleo. Qás natura' e de recursos hidricos. .

6192 2002 COMISSAO Acrescenta artigo ti Lei na 8.629. de 25 de fevereiro de 1993, autorizando a
PARLAMENTAR DE União a desapropriar imóveis sob litígio, e dá outras providências.
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR A
OCUPAÇÃO DE TERRAS
PÚBLICAS NA REGIÃO
AMAZÕNICA.

6196 2002 JOSE CARLOS Dispõe sobre a isenção do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, nas
COUTlNHO ~Quisições de màquinas, ambulâncias e equipamentos rodovlános pelos

Municípios, Estados e Distrito Federal.
8199 2002 JOSE': CARLOS EstabtlltlCe o uso de párd-çhoques nos caminhõe:!ó fi CéllTela:!ó.

COUTINHO
6200 2002 JOSE CARLOS Estabelece a educação para o trabalho e para a cidadania.

COUTINHO
6204 2002 LUIZ CARLOS HAULY Autoriza o parcelamento dos débitos dos Estados, do Distrito Federal e elos

Municipios. relativos a contribuições devidas ao Programa de Fonnação do
Patrimônio do Servidor Público, em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas
mensais e dá outras Drovidências. . _

6211 2002 NEUTONLlMA Acrescenta novo parágrafo ao art. 30 da Lei 9.131. de 24 de novembro de

"6213
1995.

2002 POMPEO DE MATTOS Estabelece meios de incentivo ao acesso de estudantes afro-brasileiros na
oducação inf3ntil, no ensino fundamental e médio ministrados por escolas
da rede pública. I

6215 2002 CARLOS NADER .Disoõe sobre a utilizacão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço -

111I~llllljllllllllllll131
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
FGTS no oaoamenlo de menBallktad&s do créclito Educativo e dá ootras

I orovid~nClas.
6216 ,2002 LUIZA ERUNOINA Acrescenta ,OO5os aos artigos 44 e 45 da Lei nO 9.096, de 19 de selemllro

~7~ '2(02 I BISPO RODRICUES
I de 1995. I
Di3PÓO ~bro elI obtigatoried&de doa Iooaia quo comercializam cigarros,

I cignmlhas. charutos. cachimbos, ou qualquer produto fumigam a 8KPOrem
ad'Vortências sobre os males desses D/Odutos

6218 ,002 BISPO RODRIGUES Dispõe sobre a obrigatoriedade dos locais Que comercializam bebidas

fi2"g~, 2002
ak:oollcas a eXOOlem amtertén~a sobre O'i males eJesses prooUlOs.

ALMEIDA DE JESUS Altera a redação do § 2' do art. 280 da leI " 9.503. de 23 de selembro de
I 1997. oue I~st'lui o Código de Tnlnsilo BraSIleiro. __

822°PÕ°2 JOAO EDUARDO DADO Altera a lei nO 6.766. de 19 de dezembro de 1979. Que -dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras ;:>roVlClências·, no que se refere à

'822512002 : AUGUSTO NARDES

manifestaçào do Poder Público sobre o projeto e as obras a cargo do
emoreendedor.
Altera o Código Ponal. o Código de Processo Penal. a Lei do EJcocuçâo Penal ;

I e o E~atulo da Criança 8 do Adolescente, instituindo regras especiais aos

Ima fzooz

portadores de InInstomo anll-soclal de personalidade. e dá oulras
provl(:lê~~a_s.

AUGUSTO NARDE5 IAltera a Let nd 1Q.096, UI 19 de dezemoro oe. 2000, que ·eSl3belece normas
gerais e critéri06 básICOS para a promoção da acessibilidade das pessoas

I i portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. e da outros

i
providências·. para dIspor sobre a oferta de irlfonnaçoos para pessoas

iportadoras de deliclência vi...al.
6227 2002 AUGUSTO NARDES Di~ sohre 3 regulamentação da atividade do trabalhador diarista e cna o

I Comorovonto de Paaamenlo de Dian'la - COMPADI.
823' ?nn? r:ARO .111110 AltAr::l a redação do art. 10 da Lei nO 7 102 de 19R3, "Ç.o;;.AoJu~nrln MO;

vi~ntesO USO de coletes ti prova do Mias.
6234 2002 POMPEO DE MAnOS Dispõe sobre o tr9tamento dos casos de hipotireold'$mo congênilo e de

82.4J+2002
' fon!lcelonüriiJ dlagnoslicados precocemen1~:

MAX ROSENMANN Introduz a hlpoleca abrangente como modalidade de garantia real e altera a I

I
redação dos artigos 761 do Código Civl - Lei nO 3.0"l1.de 1° de janeIro de
1916 -; 20, 30 • 59 do Decreto-lel n' 167, de 1402.1967; 178 da Lei n'
6.015, de 31,12.1973; e 6" e 12 da Lei n' 8.929. de 22.08.1 D94.

8z481h~02 ~~. GOMES
Ot!>põe sobre a reserva de 5% das vagas das. Instituições particulares de
ensino suoerioroara estudantes carootes.

~531002 LRONALDO A~efa a lei nO 6.015, de 31 de de:!em'Jro de 1973, Qbrigandu <:I reg\'&tro de
, VASCONCELLOS imóveis no or~zo QUe esliDula

8254!o<i;;-, ÕR ~rlElENO Altera a Lei nD 9.503, de 23 de selombro do 1997. que ·institui o Código de
Trtlnsrto Brasileiro.... para dispor sot·re a IdcrrtJficaçao cos verculos utilizados: : ocr-Msoas POrtadOraS de d8ficiél"'ll."..~a fisic.a.

8258 .2002 JOAO EDUARDO DADO A1ter.! li lei nd 10260, de 12 do julhO de 2001. que -d;spõe sobro o fundo de

"-0-'- finanCIamento 00 Estudante dO Ens,no 'S.!1lenor e ciâ ootras prov~u;ias·.

8264 20G2\PAULO JOSt GOUVEA A,tera o De,;relo-Lei ~ 791, de 1969, u~loonjnl::lndu .& redução 1.10 valor do I

I oedáaio oara o vekulo de carca Que transita seM carreoamento.
llZ8~ I 200Z PAULO JOS~ GOUV~ Aftera a redação do § 2" do art. :ll::lO da L~i nU 9.503 de ~3 dO sotembro de

,
1997. que iflSblui o C6chgo de TranSIto BrJsil6iro o acro5C8flla definição no: Ane)Co I do referido eódioQ.

8288 • 2002 JOSE.CARLOS Dispõe wbre a isencao da cobrança nas rodoVIas federaiS para os velcuk>s I
COUTINHO adaotados p3ra motorisla portadores de üefjLiéncia.

6283 2002
1

JOSE CARLOS Alera dispositivo da LeI n.o 9.394. de 20 de dezembro de 1996, e dá: outras [
COUTINHO I providências. I

628B 2002 ' OR. ROSINHA Proibe a utiliz:Jç.ão 60 horblCldas p::lta c.lpina quimlCôl em 6fo.:)fJ urbanoc e do I
aarolc:ntlCOS em Qent! em áreas de llrotecAo de !'Y\8natl':.\,)is.

8200 12002 NEUroN LIMA Dá nova red;jção ao caput do art. 4,J da Lei nO 10260, ele 12 de jwho de 200'. !
que diSpõe sobre o Fundo de Financiamento 00 Estudante do Ensino'
SUj.lt'JlUrl e d~ outrali providências. '

8291 I 2002 CHICO DA PRINCESA 1Fic<J o Poder ExecutIVO autorizado a criar o FUMe' oe Rl3serva :;onlra riscos e
_----.L______. i danos causados por poIuição_.~~.1!..~ ambien'-ar, riSUJS a saude humana

1111~gilijll'I~~I~RI!i~1m
Documento: 3J126· 1
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causados por organismos vivos geneticamente modificados, os chamados
alimentos transaêrucos, às contaminacões Químicas e Dor aarotóxicos.

8293 2002 CLEMENTINO COELHO Modifica a Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997, obrigando as operadoras de
telefonia fixa e móvel a oferecer aparelho terminal que mantenha registro das
liQacões efetuadas.

6297 2002 POMPEO DE MAnOS Toma obrigatória a exibição de filme publicitário, esclarecendo as
conseqüências do uso de drogas, antes das sessões principais em todos os
cinemas do DarS.

11307 2002 WILSON SANTOS Institui o selo de respeito à vida.
6311 2002 PAULO ROCHA Altera dispositivos da Lei n.o 9.637, de 15 de maio de 1998. que dispõe sabre

a Qualificacão de entidades como oraanizacôes sociais.
6313 2002 MAURO BENEVIDES Modifica o § 3° do Artigo 10 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, para

reservar no mínimo, 5% do número de candidatos de cada partido 0lJ

coliQacão às eleiÇÕes orooorcíonais oara oortadores de deficiência.
6318 2002 AIRTON DIPP Altera a Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001, para modificar o prazo de

amortização dos financiamentos concedidos com rQcursos do fundo do
financiamento ao estudante do Ensino Superior.

6319 2002 AIRTON DIPP Dá nova redaçâo ao caput do artigo 4° da lei nO 10.260, de 12 de julho de
2001, que "dispõe sobre sobre o Fundo de Financiamento ao estudanle do
ensino superior e dá outras providêncids·.

6320 2002 POMPEO DE MAnos Toma obrigatório o oferecimento pelo SUS da vacina contra hepatite B.
nos casos aue menciona e dá outras providências.

6328 2002 DR. ROSINHA Tipilica como crime a adoção de reslrições bancárias como critério impeditivo
ao acesso à relação de emprego ou à sua manutenção e dá outras
orovidências.

6329 2002 ROSE DE FREITAS Proíbe a utilização de substâncias anabolizantes hormonais ou
assemelhadas. naturais ou sintéticas. na produção de aves e ovos destinados
ao consumo humano.

8335 2002 JOSE CARLOS Adiciona dispositivo a Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e dâ outras
COUTINHO i orovidências.

6338 2002 JOSE CARLOS Modifica os arts. 27 e 34 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984. e dá outras
COUTINHO Iprovidências.

63-40 2002 JOSE CARLOS Modifica iJ redaç30 do art. :i9 da Consolldaç3o das LeiS do Trabalho.
COUTINHO

6341 2002 CELSO RUSSOMANNO Institui o Dia Nacional do CaMinhoneiro.
1342 2002 LUIZ BIITENCOURT Dispõe SObre. a imposição de normas para a concessão de alvará de

funcionamento· para estabetecimentos que possuem, equipamentos de
bronzeamento artificial.

6343 2002 LUIZ BIITENCOURT A1lera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as reslrições
ao uso e :11 propaoand::l dA produtos fumigeros, bebidas alcoOlicas.
medicamentos. terapias e defensivos agrcolas, nos termos do § 4° do art. 220
da Constituicão Federal".

6347 2002 WALTER PINHEIRO Veda a cobrança de tarifa minima por empresas públicas ou privadas, a
qU31quer título. alterando a lei que dispõe sobre o regime de concessão e
oermissão de servicos públicos.

6348 2002 WALTER PINHEIRO Dispõe sobre a capacitação técnica e operacional das emissoras de
radiodifusào educativa e comunitária e dos canais comunitários de TV ai cabo.
e dá outras providênCias.

6349 2002 ALCESTE ALMEIDA Dispõe sobro o ensino de música nas escolas de Ensino Fundamental e
Médio.

6358 2002 JOSe CARLOS Estabelece indeniZação por dano moral decorrente do extravio 0lJ da .perda
COUTINHO definitiva de bagagem.

6364 2002 NEUTON LIMA Proíbe o uso de cerol nas linhas das oioas.
6365 2002 NEUTON LIMA Proíbe a adoção de restrições bancârias como critério impeditivo ao acesso à

relacão de empreao ou a sua manutencão.
6366 2002 NEUTON LIMA Dispõe sobre a obrioatoriedade de inscrição na embafaQem e na bula dos

11111~lgIIDllllllllllnllll133
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A":;Ir:')I,;(JIII.,. ,lIl1l'~d rJU § r 1 du cllli,::-,u f· l~l' Dt..I\.,~tlH.lti 110 007 lttf 02 lJtl !UItIU

de 1969. que reorgan,za as Policias Militares e as Corpos de Bombairos
Militares dos Estados. dos Territórios e do Distrito F&deral, e dA outras
lro'~!1ência~,

O~ nova rectaçãOaos incisos XIV e XXI, do artigo 6- da lei nO 7.713, de 22 de
dezembro de 1988.

jL

r<o ~OO" 'cAOO J';L'O

I ..... P"üi JU~L L:AKLU:;
I I ICOUTINHO
, .

16451 L2õo2 I~6St,.CARLOS Dispõe ,obre a ,sanção do pagamento de pedágio. para os laxis. vans e
_ :.... j~c·:é·~e.h"'\J~ --,-,:,,,",,-n",'~ .d ~~ ~:.clrhas_.___ I

1111!11_11111111111!11!111J4
'Documento: 33128 • 1

" ~'~~2~d~~tRTO FRAGA
Es.lilbeloce a espooalfzaçao de pClrtlcias mililiu8S do Distrito federal ro
policiamento escolar. ~

6411 2007 AlBfRTO FRAGA Reorganiza J carreira dos militares do Distrito Federal. • _ _ __.
-lk " ,:\J':.'! I .........· ·~Tu Fr<n"";'!1 O\:k.'fmill.J q\,lO ;,;.; loléilcas o agê~:; dos CorretOs 5ejam oJLdOC,daS por

~I servH;O'l de transpor1es de valores, j
,6414 ítli'l rALBER10 FRAGA A<rescanla o § 4" ao Art. 282 da Lei 9.503. de 23 de setembro de 1997.

hm' I
CMwJn de Trjn5"u u.ra91Ielro, del&nnll1anrlo ql,)El a nonflr.aç.ão do Inlr.alnr~
se~pre pessoal ou por reprBsentanle legal.

i M18 2002· Al BfRTO FRAGA In51 t Ji ti OU..ldrr :1e 0ficiais Policiais Militare') Complementares da PoItcla
MlIltar do mt>iJIto rooeral.

[8422 2002 AlDERTO mACA Del(llmlnd .., obrigatoriedade do c.urnprimenlo de ptlll<!ll~ em c~bolcM;imClnlo

I rNu: t~r:IL ~ 10 n,ua poliCI.l s e mto:mtN()<; ria MaglstmtlllJ ou Minislftrlo
Publico condenados à pena restntiva de tiberdade, e dá outras providências.

! M2~ 2002 AlBERTO FRAGA Ot:nna a~ empres.a.s. a preenc.herem par1e de suas vagas com trabalhadorns
<1(1'.1(11 41 1 ,,'lth 1aionde, ~

·6440 2002 IANA CORSO
~._---_._-.-

~--
' DISpÕe S<lbre 8 Inlroduç;lo da disciplina de Co....,icaç;lo Comunltérta. no

f---- -- CUf"Ci,(l de.CofIJY.!l..ic:aYão Social da!3 universidades pUbllcas~_onvadas. '

I"'"
1 .2UlJ~ h~.,·, CORSO I '-,,; .... IJek~....e ..J o.L.d~al~.lIIedgiJD oe estâoJi.,:.s pa.a ....5 .akJt,os do curso a~

IComunicação Social das universidades pUblicas em rádios e televisões
.-l-::o:n'J~rtas_ _ _ ___.____

I~ 2002 RU~::NS "G'-NO- A.::rbSCOII!.a éIIt1g.. ~ Lui n° 8.842, de 04 da janoirc de 1994, CIIsponoo sobre a
-tr!'<;J'If"\.'a de postos de tr3balho- palõl idosos;. '

r fl44S 2rm FFRNANOQ FFRRI) A'tt_'ra, na lei 9.~1.)3. de 1997, que Instrtui o C6dK;? de T~rlSlto Brasileiro. a f

I
,odação do art. 115 e seu § 1°, os quais oispô6m sobre a ldel1ttfk:açao

_.. -1-.___ _.-,. externa dos velculos.

r-ND ANO AUTOR EMENTA

r __J ___.. medicamentos de advertência da existência de substância considerada!
dnnirlJl no.!'.'porte ~

, UI1 .UU'I MILlON MONT; Acldscema novo pd(3gldlro ~ art.gD 2° da lei 10.2HJ du 2001, que Cnct o
Pt'oorama NacIonal de Renda Mínima vinculada â • Bolsa Escola.

U7S 7002 IS(RGIO NOVAIS Modifica...:l lei n o 9 4n. de 16 de julhtl M 1QQ7. para nhrirJ3r ~'Ij, pm!oltr.JOoras

To07I NAIR XAVIER LOBO

de ~'Ç08 de lfllbCOmunlcsções a efetuarem reglSlN 06 1.OClas a& cnamadas

83fi
lelefOnicas efetuadas pelos consumidores.
Altera ~l I eJ 1,0 7.35~. 110 7 do s.etembro dtt 1985. Que ·Olspõe sobre o cheque

I Q da outra50 provlCleoc.las-. ;;:_
e379 2002 NAIR XAVIER LOBO Allera o § 2° do art. 19 do Oecrel.Crl.ei n° 791 de 27 de agosto de 1969. que

ci~.-:,e ~"'lbrC (I Ph]~Ylll ~m ~:)(j[tl'l;l~ I~jer,jl~ ç '~,11u(r;Js. ~")'I d~ ....CI<lS.
e383 2002 LAURA CARNEIRO Dispõe sobre os crimes contra a pessoa, contra o patrimOnio. contra os

em
~_. 1--- costumes. e d:t ouJ.'!-s pro"'ldê~I~S~ ..- -
~'UO:l (;l~, r1~1I0 Altera il LI;., nO ;} ~·;2. Je 7 de d6LdrTIbro d~ 1993, <:.U~ dl~tJõe f,(>Oc'tJ a

organização da Assistência SOCial. p.ilra Instituir o abono anual para o
beneficit:> de prestação con~nuada dalllOO aos idosos e portadores de
dofiCJêr •.a. ~

e395 2002 BISPO WANDERVAl Dispõe sobre cursos de qualificação profissional ti.,1 para cabos e soldados
, __ o _. _________ ~-'''--''O'Ç3~f.'''!..a<1aS. . 1164()H :lUü2 JudO RE:DE<.:t<ER Aulon.za o uoo dlij, 0100 dtee8! corno eombU&bl/Gl nos velculos; dQ ai. "'\JQf,

641D ,2002 ALBERTO FRAGA D.spÕe sobre 8 Gra~ficação de Representaçilo a se, concedida aos PoIiCla'~
I e P.·>m!>loro:, Mili1ares do Distrilo Federal.
I
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6463 2002 MAX ROSENMANN Dá nova redação ao art. 4" da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001. que

"dispOe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e
dá outras providências·.

6464 2002 CLOVIS ILGENFRITZ Altera o artigo 18 da Lei nQ 9.612. de 19 de fevereiro de 1998. que institui o
Serviço de Radiodifusão Comunitária, o art. 32 do Decreto nO 2.615 de 3 de
lunho de 199i\. que aprova o Regu\amen\o 00 SeMço oe Raolod\fus:!Jo
Comunitária, e revOQa o inciso XV do art. 40 desse mesmo ReQulamento.

6465 2002 BISPO WANDERVAL Dispõe sobre a divulgação de telefones das agências reguladoras destinados
a acolher dúvidas, sugestões e reclamações referentes a05 serviços e

6472-
atividades oor elas fiscalizados.

2002 JOSE CARLOS Faz necessário o ensino sobre drogas entorpecentes e psicotrópicas nas
COUTINHO escolas públicas e privadas de 1° e 2° Qrau.

6484 2002 OSORIO ADRIANO Inlitui a educação domiciliar no sistema de ensino dos Estados. do Distnlo
Federal e dos Municlpios.

8486 2002 OSORIO ADRIANO Altera artigos da Lei 9.099, de 1995 que criou o Juizado Especial de
PeQuenas Causas.

6493 2002 ALCESTE AlMEIDA Allera a Lei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Indic),
autorizando a construcão de guamicões militares em terras indfaenas.

6494 2002 SOCORRO GOMES Dispõe sobre a vedação da realização de provas de línguas estrangeiras em
çoncuraos públicos paro ocupação do cargoc na Administração P(Jblica Direta
e Indireta de qualquer dos Poderes da União. ressalvados aqueles cujo
desemoonho exiia o seu domínio.

6498 2002 MIRIAM REID Allera o § 10 do art. 36 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de
Executa0 Penal.

8500 2002 LUIZ RIBEIRO Determ\na que as Instituições finance'lras c:\e na\ureza bancária, financeira e
de crédito assegurem ao portador de necessidades visuais Caixas

~-

Eletrônicos com escrita e leitura no Sistema Braille e dá outras providências.
6507 2oo:f JOSÉCARLÕS Modifica-dispositivos da Lei n° 5.869. de 11 de janeiro de 1973 e dá outras

COUTINHO I Drovidências.
6511 2002 OSMAR SERRAGLlO Denomina ·Ponte Ilha Grande" a ponte rodoviária sobre o Rio Paraná. entre

os Estados de Mato Grosso do Sul e ParaM.

6512 2002 DR. HELIO Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de cláusula em contrato de

6'28
mútuo ou financiamento firmado íunto à instituicão financeira.

2002 NEIVA MOREIRA Acre:scenlil inciso ao ArL 6" da Lei nO 8.078. de 11 do &étembro de 1990 -
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

6531 2002 lNACIO ARRUDA Dispõe sobre a inclusão do exame de mamografia nos Hospitais Públicos de
Referência dos Municioios-POlo.

6532 2002 INACIO ARRUDA Obriga as concessionárias dos serviços de telefonia fixa e móvel a apresentar
no extrato da conta lelefllnica mensal a descrição pormenorizada de todos os
serviC".os ornstados.

8534 2002 MARCELO BARBIERI Allera o inciso XIV da Lei na 7.713. de 22 de dezembro 1988.
6536 2002 JOSE PIMENTEL Altera o § 5° do art. 5" da lei nO 1.060, àe 05 de fevereiro de 1950, e dá

outras providências.
'537 2002 MARÇAL FILHO Dispõe wbre ~ obrigatorilldade de as clinicas de bronzoamento artificial

colocarem avisos alertando seus usuários que a exposição aos raios
ultravioleta code crovocar câncer. e d~ outras orovidências.

6541 2002 PAULO ROCHA Acrescenta o art. 153-A ao Código Penal- Oecreto-Lei nO 2.848, de 07 de
dezl;Imbro dtl 1940.

6549 2002 RONALDO Acrescenta parágrafo ao art. 47 da Lei nO 9.504, de 19 de setembro de 1997,
VASCONCELLOS estabelecendo a obrigatoriedade da tmnsmis5ão gratuita, pelas emissoras de

rádio e televisão, de debates entra os candidatos às eleições para o Poder
Executivo.

6556 2002 ORLANDO FANTAZZINI DisDÕe sobre a assistência do adVOQado no inquérito policial.
6558 2002 EDISON ANDRINO Dispõe sobre a. permissão da atividade de loja de conveniência nas

~ro 2002
dependências de drooarias.

L1NCOLN PORTELA Acrescenta o art. 351-A ao Oecreto-Lei na 2848, de 7 de dezembro de 1940,
Códioo Penal.

1111~1111111"~1111111111113S
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1572 2002 OR. EVILÁSIO Altera o Decn>to-lei nO 791. de 27 de agosto de 19E9. isentando do

pagamento de pedágio em rodovias federais o:) ve:culas de transporte de
cama que estiveram transitando sem tarT89élmento.

6575 2002 VANESSA GRAZZIOTIN Da nova redação ao parágrafo único do art. 311.6 do Decrelo·tal nO 719. de 31
em julho dA 1Q69, dispondo sobl'8 i') fin.anciam{.nlo a prnj'9'lOS do implantaçAo
e recuperaçáo de infra-estrutura de pesquisa nas institutÇOOs publicas de
ensino suoenor e de oesouisa e da outras ;'rovidéncias.

~56I-..-.2QO..? i"':IE~RIQUE FONTANA Aliara a lei n.o 7.102 de 20 de ·unho do 1983.
: 6597 I2002 , ENI VOLTOlINI AlltHa .l redação do § 5'", do art. 5" da lOI n" 1.000. de 05 de feV6reiro de

i I I 1950. que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos, ,
I necessitados. •__! 65991":2002 EN·I"VOLTOllNI ,Int'oduz InciSOS no art. 1· da l.ei 8.072. de 25 do julho de 1990 - Loi dos

: : I Cnmes HedIOndOs.
I 6608 I 2002 ' SOCORRO GOMES

I ----
I Dispõe SODr9 a execução hillOtecária dos im6vB,S finaooados no êmbito do

I \ '
I Slsl['ma Financ&l'O da habil3,.~o.

66101 2002 RICARDO IZAR OI:ipOe sobre a aiaCélo do Banco Estadual do DNA, com a finalIdade, uxcllJsiYa de realizaro"reaistro inic.ral de idcnlrfi~~'dorecém-nascido.
6611 12002 CORAUCI SOBRINHO Acrescerna Inciso ao Artigo 20 da lei n° 8.036. de 11 de mala de 1990 e dá

, prQ"vidênclas correlatas.
I

6612 2002 RICARDO IZAR Gara::.;",s mutlJérios desempregados do SFH. a renogoclaçao das
Ioresta S habitacionais em atraso.

6620 ,2002 .J03~ CARLOS Mt.xJjtiC,4 UCtrt. 470 tia Gomsoldaçao cas lal5 dO Trabalho.
COUTINHO

6622 2002 JOS"" CARLOS Estabelece a proibiçao da venda de bebidas alcoóltcas noS estabelecimentos
COUTINHO comerciais situados nas areas contlguas :'s falX.ilS de dOfTlínto das rodovias

fe<lerais.
6639 2002 JOSÊCARLOS ICria o Conselho Federal o R"9'onaI do Informática. e dê outms providltncias.

COUTINHO

20021 J05~ CARCÕS
I- Estabeleco a rog\llamentaçilo do o.ereleio das profissõOs do AnaUsla do

COUTINHO I Slsl'ema e suas correlatas e dá outras providênCIaS.

'-~~"'I ~'" 'ffi'" Auloriza a inscrição do auxiliar lécnico de farmácia 8 drogaria nos Conselhos

•--:'6859 ~OO~~D~RaSIO PERONDI
Rr::vlionais de Farmácia e da outras rvnvidêrttias.
RAl'llJla a indenll8l'l!'&n I'V\r mé DrátJca médica

6609 i 2002 PAULO ROCHA MoOlllca o S 1'" 00 ano 141 da lOI n" ts.Uti'i;! - l:.statuto ela <..:nança 8 00
Adolesconlo.

6676 200~ [NELSON PELLEGRINO Instilui o- di;) 16 de maio como o Dia NaClon;:ll dos Trabalhadoros do limpeza. I
6678 ,.20021 RONAL DO Rev:lga o Ilvramenlo condicional. :

I VASCONCELLOS
6879 '<ooiTAU"GUSTO NARDES Acrescenta ao artigo 2° da lei nO 9.317, de 1996, que institUIu o SIMPLES.

I I
!nuso __estendendo o prazo de permanência no prograrnd para empresas

I nul'J VAnh:l~('l limite de f'$('e.ila boruta nele pre...isto
~fT2002 ' JOSF PIMENTEL Estabelece prazo para Opagamento de)nden~~ aos ~urados. __
~ I ,002 I JAIRO CARNEIRO AmoId o rol de jJofissionais que podel'!1~!~_estabel~in]~nto pe_n.!.tencia!i.l'.?:....:.

6686] 20lJ2 I PAULO~ROCHA Aher,l o ar1. 35 da Lei nO 8.069. de 13 de JulhO de 1990 - Eslaluto da Cronça
e:rJoAcrnescenl~ _.___~~

8869 1 2002 ADAOPRETTO Dispõe sobra a lsençaO do Imposto sobre Produlos Industnalizados (IPI) na
aquisiçao de 'iElleutos utilitários desbnados ao transporte de produção

>--. I I ""rloola. nas C.}f1"d~ '"'" eslabeloca.
6698 : 200i JOS" CARLOS MOdõf1c<J diSpositivo do Código Penal, e dé outras providências.

I-- COUTlN.HO
8706T2002 JOSE ROBERTO Acrescon1.:l d,$poYivo ao D""l"Olo-IO' nO 3.689. do 3 de outubro de 1941 -

I ~TOCHIO COd'QO de Processo Penal, e 'o.oga o Decrelo-Loi nO 552. de 25 de abrtt do

1
1969

cP-º712oo.?", WIGBERTO TARTUC;~!SJlÕ" sobre a divulgação do reconhecimenlo de cursos e do
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credenciamento de instiluicões de ensino suoerior.

6709 2002 ENIOBACCI Dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos de fiscalização e controle
de velocidade previstos na legislação de transito e dá outras providências.

8711 2002 PADRE ROQUE Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobrança de tarifa local em ligações
1elefônicBll realizadas dentro do um únioo municlpio.

6719 2002 JOSE CARLOS Dispõe sobre as regras para os serviços tle pro\eção ao cré<li\o e dá ou\ras
COUTINHO providências.

6726 2002 JOSt CARLOS Modifica dispositivo do Decrelo-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
COUTINHO

6729 2002 JOSE CARLOS Estabelece a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores de 21
COUTINHO anos, e dá outras providências.

6740 2002 JOSE CARLOS Altera dispositivo da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001.
COUTINHO

~44 2002 BISPO WANDERVAL Estabelece normas para a divulgação de dados sobre o consumo de
combustlvel de veiculas automotores comercializados em território nacional.

6745 2002 BISPO WANOERVAL Estabelece condições referentes à localização de praças de cobrança de
I DeCláQlo.

6748 2002 LUIZ SERGIO DispÕe sobre a reQulamentação do exercício da profissão de Astrólogo.
8750 2002 DR. EVILASIO Altera o Decreto-Lei nO 791, de 1969. visando isentar do pagamento da taxa

de pedágio em rodovias federais, os veiculos de transporte de carga, que
estiverem transitando sem carreQamento, no perfodo de 00:00 ê 06:00 horas.

6762 2002 WILSON CIGNACHI Modifica a Lei na 9.472, de 16 de Julho de 1997, inserindo disposit"lvo que
obrigue as prestadoras de serviços de telecomunicações a utilizarem
tarifação local para chamlildas telef6nicas originadas e terminadas em um
mesmo municlpio.

6786 2002 RUBENS BUENO Altera o artigo 20 caput e seu § 3°, da Lei n" 8.742, de 07 de dezembro de
1993, dispondo sobre o beneficio da prestação continuada à pessoa

Ioortadora de deficiência e ao idoso.
8774 2002 COMISSAoDE Dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de assinatura em conta

lEGISLAçAO telefônica,
PARTICIPATIVA

6782 2002 LUIZ CARLOS HAULY Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do
Norte do Paraná, e dá outras providências.

6787 2002 NEUTON LIMA Regulamenta as atividades de agências de empregos.
6790 200? MARCIa MATO~ Proíbe a cobrança de pedÁgios dos velculos. registrados nos município...,

onde existirem praças de pedágio.
6792 2002 NELSON PELLEGRINO Dispõe sobre o piso salarial dos viQilantes.
6795 2()U~ RICARDO BERZOINI .Dispõe sobre a atualização monetária dos valores expressos nos arts. 1° e 2°

da Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002.
6797 2U02 RODRIGO MAIA Altera a lei nO 9.430. de 27/12196, relativamente ao tratamento tributário dado

aos créditos de pessoas ]uridicas regIstrados em perdas, em vias de
recuperação.

6799 2002 JAIR BOLSONARO Allera dispositivos da Lei nO 8.059, de 4 de julho de 1990, que dispõe sobre a
pensão especial devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a
seus dependentes.

6800 2002 NEUTONLlMA Dispõe sobre a renovação do registro de médicos no Conselho Regional de
Medicina.

6804 2002 ENI VOLrOLlNI Dispõe sobre incentivos à contratação de idosos aposentados por micro ou
IpeQuenas empresas.

6807 2002 IvANPAIXÁQ Dispõe sobre a notificação compulsória das mortes maternas ocomdo'3
durante a gravidez, o parto ou o puerpério, por comp~icações desses estados
ou devidas a doenças preexistentes e agravadas por eles, em toda a rede de
servjços de saúde do Brasil.

oeoa 2002 PAULO ROGHA Altera a reoaçao 00 § 2° 00 ano 536, 00 Cóc!igo de Processo Penal - Decreto-
Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941.

6809 2002 POMPEO DE MATTOS Dispõe sobre a gratuidade das inscrições ao exame vestibular nas condições

111l~1111111I11111111111 n7
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~~N°, '~NO All.TOR -+-=c:-::= EMENTA ----------1
ue estabelece. ra os alunos da rede ublica.

DIS - soore o cancelamento de multas a~icadas és rádIOS .,jo autonzaaas.
[lIS~ sobrr" il cri' ·~ss;~o de ll~O~ãr~-;t;VidY.!eriOiã ... tal de terrdS

admlflislradas elo INCHA.
881. ?OM nR ROSINHA A~qp.atlra o r1irRlfn à .:lplir.aç.3o da tabela progressl\la de Que trata o art. 142

Q..1lt:1 nO 8.2~'j, ~c i·~ de jJlI10 de '9'~1. alJ::. &l;;~ur..:lC()\) lrl.•!...n\r)~ rl:)R'~irnr:11

1_ I I , Geral de Previdência Social até 15 de dezembro de 1998. e dâ outras
-l- rovidênclas.

,6828 200~O"'S-;CL"S"S:;;'Mc;----t!'ip=ro;lJo"duy.JÕ-~J~Jos nogativos CQnGtr.tnles em or~3nil;mos Je pro~o 1

I j I ao cré<hlO como critério impedllivo ao acesso à re~ de emprego e dá

I outras oroVldência'Cs~,-==--=-::ce<=7:;-:;..=>::::-;;:;-:;:-;::;;;:;:::;::-;;;....-I
~41200i

1

' NEUrõNi.TMA-----[Álle'" a re~dos arts, 18 e 55 da Lei ri' 8.213. ae 24 de julho,", 1991.
I para permitIr que o aposetllddu qutl wnhnue a exerç.er alividade abrangida

I peta Pl'8'Vldênc.leJ Sooal possa transfonnar a aposenladoria proporcional em

, 8851 '2002 iL~IZ MOREIRA Suprime o § l' do art, 4'. da Lei nO 9.612. de 19 de Ievere"o de '998. que
",,;o-__f-','-".•"",:'l"":"ie.... .'..c~ .. ; ~ildl,...";,ft.~.W} Cor:lUnrari-., ~ di': l.,.'utrd:: P'), ck)r.~D",a,,-5=,,-\

1_885,' '_200:+:C;GU~~TAV~_F,R,UET Ao:rQÇ('onta inciw X ao;loft 4~ dQ lei nO 8.380, do 30 de de29mbro de 1001.
I~ _ _ _ IQue Institui o C:9nsetho de Comunicação SOCial,

h,
C25lJ ,~:.. ..:..' POIO"jJ[I..; J:.... .....=l.TIOS Illst.h"lo [Àa t.!J lth;iUOO (.,11 St:lgurança 00 TnJbí::llho. a ser comemorado em
_I '1 27 de novembro,

GnOS . ?007. SEPnlOMIRANDA ! D;.,,"~ :-t',ltit: o UJl111JUl:t'c;dU Jtl! il~ll::' J~ lJl~U:::' IId (.c::.1d lJu aorvj~ de
IEM~(.vlOuruca·· tio e dá OUUdS ldónció::i,

Aliem o § 5D do art. 1° da lei nO 9.870, de 23 de novembro da 1999 que
-l1lspôe 50bre o valor total dus anuicJ.Jr.ip.& escolares e dtl outra<:'
rolilClenclas-.

Altera o Oecreto-\.et nO 19'\, de 1969. visando isentar os táxis do pagamen\o
da \d.d de P'!·,jj~lioem rOdOVias fr.r!(,ns.

r-6àiS"iõ02: OR. 'ROSINflA

II 88771"2002 ORo EV\ S\O

I .

I 88S1 !20021 HERMES PARCIANEllO Altera O § 3" do arl. 20 da L.. nO 8.742. de 7 de dezembro de "993. que
: i I ~'~sr"~'1"l ~dlrll J l~rrJ~"'.!.Si, .F:) do ~~id~'lU.1 ~'''_;,j~ U lj,:t (Jlllrrl': f1rr.,'1U[l.I' ',,)5-,

~H8iO-,-- : DiçpÕ8 sobre o Programa NólCionólJ de Prot~ão a Sh,:tomas dQ Informaç~o.
I n:.. :\1 ,-,~i'L. Ja Adm: : ·.,;r Jv fI' L;,c<:l fec.;rdl
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6901 2002 ANTONIO CAMBRAIA Estabelece redução de tarifa para os consumidoras de energia elétrica

portadores .de deficiências ou enfennidades que demandem utilização de
IeQuioamentos ou tratamentos deDendentes de consumo de eletricidade.

6902 2002 JANDIRA FEGHALI Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei 0.° 8.036. de 11 de maio de 1990,
possibilitando ao estudante universitário a movimentação da conta vinculada
no Fundo de Garan'ia do rempo de SeNiço • FG1'S para pagamanto das
mensalidades em instituicões de ensino suoerior e dá outras orovidências.

6916 2002 INOC~NCIO OLIVEIRA Altera o art. 22 da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, B da outras
providências.

8917 2002 PEDRO FERNANDES Altera a Lei nO 7.492, de 16 de junho de 1986, que "Define os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências", relativamente ao
orazo de Drescricão dos delitos de oue trata a referida Lei.

6918 2002 PEDRO FERNANDES Altera a Lei nO 7.492, de 16 de junho de 1986. que "Define os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e dã outras providências", promovendo
modificacões relabvamente à aolicacão da cena de multa.

6919 2002 PEDRO FERNANDES Altera a Lei nO 7.492, de 16 de junho de 1986, que "Define os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e dá outras provid6ncias", promovondo
modificações relativamente à colaboraçào dos agentes na persecução

2-002
criminal e liDificando a conduta de Associãcão Criminosa.

6920 PEDRO FERNANDES Altera a Lei nO 7.492, de 16 de junho de 1986, que "Define os crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional e dá outras providênCias", relativamente ao
momento da comuniCação ao Ministério Público de il\dlclos ou da OOOfTêocia
de crimes Drevistos na referida Lei.

6921 2002 JOAOMAGNO Proíbe o proprietário de imóvel rural que não cumpre as exigências legais
, referentes à reseNa floreslalleQal de receber recursos Dúblicos.

6922 2002 POMPEO DE MATIOS Prorbe as instituições bancárias, cio Sistema Financeiro Nacional, de
proceder a devolução, por alegada insuficiência de fundos, de cheques de
valor inferiOr a cem reais.

6923 2002 POMPEO DE MAnOS Altera o parágrafo 1°, do art. 122. da Lei Federal nO 8.069, de 13 de julho de
1990. que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras
orovidências.

0824 2002 ALMERINDA DE Allllrél os artigos 36 e 37 da Lei n° 8.078, de 11 d6 setembro de 1990, que
CARVALHO dispõe sobre a Proteção do Consumidot e dá outras providências.

8926 2002 HERMES PARCIANELLO Altera o inciso 11 do art. 2° da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001 que
"dispõe sobre o FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensmo
Superior". ampliando seus recursos de trinta para sessenta por cento da
renda Iiauida das Loterias da Caixa Econômica Federal.

8927 2002 BETO ALBUQUERQUE DiSPÕe sobre a proibição da cobrança de tarifa de ligação te.lef6nica que seja
interrompida ou paralisada por razões alheias ao desejo 00 participação so
usuário.

6928 2002 VANESSA GRAZZIOTIN Cria o Estatuto para o exerclcio da Democracia Participativa; regulamentando
a execuçllo do disposto nos incisos I, 11 e 111 do art 14 da Constituição
Federal.

6929 2002 DR. HELIO Dispõe sobre o Imposto de Renda das Pessoas Flsicas, dando nova redação
ao inciso XIV da art. 6" da lei n" 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
inCluindo o enfizema <JlJlmonar na rclaGão de moléstias oraves.

6938 2002 JOSE CARLOS Modifica dispositivos do Decreto-Lei n" 5.452, de 1° de maio de 1943, e dá
COUTINHO outras Drovidências.

6947 2002 MARCELO BARBIERI AIIera o § 3" do art. 20 da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993 que
"dispõe sobre a organiZação ela Assistência SOCIal e ela outras providenciaS".

6949 2002 ROMEU QUEIROZ Denomina" Rodol/ia Celso Murta " o trecho da rodovia BR-367, entre as

6950
cidades de Aracuaí e Salinas no Estado de Minas Gerais.

2002 LUIZ BITIENCOURT Altera a legislação tributária federal para tomar obrigatória a correção da
tabela do imOOSlo de renda da oessoa física.

111I1111~11I1111111111111139
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EMENTA
Dá nova radaçao """ artigos 2". 11. 12.43. 66. 151.224. 243, 244.246, 262,
273.281,283,286.294.299,300,302.306.309.328,338.369,421,422,
423,425,479.450.456,471.472.473.4/4,475,478,479,480. 462. 496,
b02. 5C6. 533. 549, 557, 556. 559, 563. 574. 57G, 596, 599. 602. 603. 607,
623.624, 62!J. 633. 637, 64'. 65-5, 765. 7BH, 790, an. Q27. 92ft 931. 944.
947, S4~. 951:" 953. 954. 966, 9TI, 999. \1)5-;, \000, ',etl6. 1094. 11lIl':l, 1\56,
1160,1163,1165.1166,1168, 1196.1197,1204,1210,1228.1273,1274.
1276,1316.1341,1347,1352.1354.1361. 13G2, 1365, 13t9, 1371, 1374,

11370. 1~178. 1434. 1436. 1456, 1457, 147:1, 147n. 148t, 1512. 1515. 1516.
I '5?1, 152G. 1561, 1563. 1573. 1574. 1575. 1576, 1561. 1563, 15116, 1589,
,1597. lUl. 1605. 1606, 1609, 1614. 1615. 1618, 1623, 1625.1626.1628.
16[3,1';41. 1642,1660,1665,1668. lW4, !TOa, 17Ul, 1707, 1709. 1717.
1719,1721,1722. 1723,1725,1726,1127.1129, 1731, 1736, 1768.1766.
1700.1000, 1801,1815,1829,1831,1834,1835,1848,1859,1660,1864.
18Bl. 1909, 1%3, 1965.2002, 2038 e 2045 da Lei n', 10.406 de la de
janeiro do 200:l. Que -Institui o Código CiW-, é!c.resr..enla dispositivos e d~

oulras providências.

Oiiiió120021 ZEiÊ PERRELLA

pela Lei Federal nO 9.433. de 8 de j.m~iro de '997 tlI fiKada para o uso da
Qefaràa hidroelé-tnca pela lei Fedtt!.al n"fl.984, c~_1~lhode lOOO.
Aliem a Lei (10 9.610, de 19 de fe'ierelrO dp. H..ga. Q'Je "Altera, atualiza B
consolida a legislaçao sobre direilos autorais e dá outr.JS prolltdôncias·. I

6985 '-'-~ I-cc. • "~lera o Decrelo-Lei n" 1.166. do 15 de' abril de 1971. Que dispõe sobre a2002 ENI VOLTOLINI

-8õ91~002
: ContfibUlcao Sindical Rural.

FETIER JUNIOR !Altero. " § 2" do ar1. 30 do Loi nO !) 250, de 26 do do::omoro du 1006, para
Ilnch_ir a hipertensão grave na relação de motostias a que Sé refere o inciso
XIV do art. 6° da Lei nO 7.113, de 22 de dt!zem~o da 1988, (.()(f1 a redação

Idada pelo art 47 de Lei n' 8.541, de 23 da de'embro de 19S2 (i""nÇilO do

-~5 12002IJOS~CARLOS
~ jll1iJl1~lu t..ItJ tbilÚi:t). _

I COUTINHO
Regulamenta a profissao de manicuro e pec..\icu lJ da Q'Jtral], crtJ'",dãoci,as.

7000 I 2002 . ELCIONE BARBALHO Oispõe sobre o percentual mlnimo de mulheres n3ft listas de candidatas
realstrados oor oaltid05 -DOiilicos em eleições projJ?~ionats.

7002 2002 DR. EVILASIO Altera o artigo ';1 da Lei de Direlrlzes e Bases da Educélç,ãO NaCIonal - LDB,
I Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996 visando a excliJ~o de pro~as de
lir"lQua eslrangeira nos Concursos Vestibulares.

700"Jj 2002
1

EDUARDO PAES-
,

!Permite 3 pndusJa das diticas veterinárias no SIMPLES. lnstituido pela lei
WJJ.d!7. de 05 De dezembro de 1996.

70tM. 2002 T LU\2 EDUARDO ./!".\era o caput do ar\. 43, seus §§ 1·. 2" e 5" do LEII n.o 8.078, de 1900 .._+' GREENHALGH Código d!', Detesa do Consumidor,
7005 2U02 JOAO CALDAS DIsp,," sot>re a criação da obrlgatoribdada da d,vulgação p<ibl,ca do lodoo

. ~ aios real"~da.ou adQ.,ridos pelos órgãos oa adminislr.Ícao Dubli<a.

~6 ~~l',9MPEqDE "AlJ'~~","1J'_o..:Dla Na"'onaloo6 Renais cror.<cos e_oa 0ê!!"5jl~<léndas·
7011 ~º-ºl.. ~O$Ê ~~~OS ~_ .'3~ulam(,nta a profissão de cabeleil'e1hJ. auxill::lr de cabeleireIro e barbeHO, e

6061 2002 MENDES RIBEIRO Denomina "Rodovia Sl/flval Guauelll", o lIacho da rodovia BR-116, enlm as
FILHO cidades de Vacaria e Porto AI re, no EslíJeo do RIO Grande do Sul.

1-6"';16=3,.....,.2"00=2-r.A'I'ITONIO CARLOS Insl',"' diTO'" sobre a obrigala_ado jo ;mpIantaç;!o de P'09f3mas de,1ENDES THAME r.JcIOl'1all~ação do uso da água.
8071 I 200:.:! JOSÉ. CARLOS "----+.E."'."'taboloco:) prevençelo do l3bagicmo ontro cri31'\Ç36 (',l adolQsconle.

, COUTINHO

B975~ 2002IJÕS CARLOS Mocl["", a LOI n.· 8.987, de 13 de fovorel", de 1995,
I COUTINHO

16979 !2002- PÃULO M"A"G"'A"L"'"H"A""E""S-- 1-=R-ogv""7lam-o-n"'"la-a-Cobra--'---n-ça-peI-c-O-U-SO-dc-O-S-",-,,-u-'5o-s"'"h.,-idc-ncos--no......,B;:"ra~si.,-" "'1n"'sti""'Iu~idac-'i
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COUTINHO dá outras providências.

7028 2002 MARCUS VICENTE Dispõe sobre a alteração do prazo para que a União possa adquirir, dos
Estados e do Distrito Federal. créditos relativos à participação governamental
em royalües participações especiais e compensações financeiras. relativos à
exploração de: petróleo, gás nolurol e de recursos hldricos.

7033 2002 MARIA DO CARMO Altera o art. 21 da Lei nO 8.212, do 24 de julho de 1991, instituindo novas
LARA allquotas de contribuição para os segurados contribuinte individual e

2002
facultativo.

7034 -JAIR MENEGUELLI Altera o § 2° do art. 280 da Lei nO 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro".

7038 2002 FEUROSA Altera o art. 12, inciso 111, da Lei fiO 8.934, de 18 de novembro de 1994, que
"Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Ativid8des Afins e
dá outras providências'.

7041 2002 BISPO WANDERVAL Acrescenta o art. 250-A ao Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
7042 2002 BISPO WANDERVAL lostilui o Sistema Nacional sobre Pessoas Desaparecidas, altera 9 Lei n °

1-. 4.898, de 9 d9 dezembro de 1965, e dá oulras...f\rovidências.
7044 2002 ORLANDO FANTAZZINI Estabelece a obrigatoriedade de notificação compulsória dos casos em que

especifica e dá outras providências.

7045 2002 JOSE BORBA Dispõe sobre o sistema de tarifação de ligações telefônicas efetuadas dentro
de uma mesma região metroPOlitana ou dentro de um mesmo município.

7046 2002 ABELARDO lUPION Altera o § 1° do art. 4° do Decreto-lei n" 1.166, de 15 de abril de 1971, que
dispÕe sobre a Contribuição Sindical Rural.

7062 2002 LUIZ ANTONIO FLEURY Dispõe sobre a cobrança diferenciada de pedágio, em função da categoria ou
espécie de verculo, e dá outras providências. .

7063 2002 ARNALDO FARIA DE SÁ Dispõe sobre o exerelcio profissional de Técnico em Oplica e dá outras
I providências.

7064 2002 ARNALDO FARIA DE SÁ Dispõe sobre a complementação da aposentadoria a ell-servidores
aut6rquico3 do extinto Instituto Brasileiro do GOClgrafia e Estatietica - IBGE: e
dá outras providências.

~- .2002 ARNALDO FARIA DE SÁ Dispõe sobre o comércio de produtos ópticos em lleral.
7066 2002 CQMISSAODE Dispõe sobre as indenizações cablveis por infrações aos direitos de

LEGISLAÇÃO propooaatje lr1<lustrial.
PARTICIPATlVA

7067 2002 ·COMISSAO DE Denomina "Presidente Tancredo Neves" o trecho da BR-151 entre
LEGISLAÇÃO Governador Valadares e Montes Claros, no Estado de Minas Gerais.
PARTICIPATlVA

7069 2002 COMISSAODE Altera a redação do art. 8" da Lei nO 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. que
LEGISLAÇÃO 'Cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o arrendamento
,PARTICIPATIVA residencial com oocão de compra e dá Qutrasj2I'ovidências"_

7070 2002 COMISSAODE Modifica os Artigos 1.158. 1.160, 1.163, 1.165, 1.166. U67 e 1.168 da Lei n°
LEGISLAÇÃO 10.406 de 11 de janeiro de 2002, que -institui o Código Civil".
PARTlCIPATIVA

7087 2002 LUIZ CARLOS HAULY Acre5l:.enta inciw ao art. 12 da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
permitindo a dedução de doações a igreja, do imposto de renda devido pela

i peSSOa fisica e dá outras providências.
1090 2002 JOSE PIMENTEL Institui o Dia Nacional dos Profissionais de Compras.
1095 2W:.l LUIZ RIBEIRO Proibe a cobrança de Pedágios para Caminhões de carga, em lodo o

território nacional.
7097 2002 ARNALDO FARIA DE SÁ Institui o Código Brasileiro de Segurança e Saúde no Trabalho.

7098 2002 ROBERTO PESSOA Altera a redação dos arts. 2° e 9°, da Lei n". 4.767, de 30 de agosto de 1965,
ampliando a abrangência dos beneficiários dos direitos assegurados aos
Militares Veteranos da Segunda Guerra Mundial.

7090 2002 COSTA FERREIRA Acrescenta à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nO 5.452, de 1° de maio de 1943, o art. 4S2-A para dispor sobre os efeitos da
declaracão iudicial de inexistência da justa causa imputada ao empregado.
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4-t-~~~ IGl\STAO~~:I~.~
EMENTA

DI~i:,,' ~III;! ir'.:ICllIlIpléro(.ia na pe:Y.açào de contas " cumprim~nto d3S
normas de DroorDmas federais na ãrea de educação. i

1 : 2002 NELSON PELLEGRIND Institui Pol(tica de IncentIvo a Contratação de Empregados com idade igual

2002! DR. ROSINHA
i.J J su "fi' ,r J 0. f.., (tri{:I:I...!.:~t)iS ,n')!.) -- - - -----

O Allera dispositivos da leI n" 8.Yt5/, de 1~ Cl6 1everelfo de 1995. para DDngar

as conc.essionarias a divulgarem estatisticas referentes aos serviços
;"'.t::s. .0:>.--

7112 2002 VANESSA GRAllIOTIN

Isenta do pagamento de pedâgio os velculos autom~ riA nuas~. Am I
rodovias federais. ~
lIé",,.a redao;..o aos artigos 45:-sã, ;,3: 55.57:6i206, 2ud. .,3-;-,;66,968,
997, 999. '000, '002, 1003, '004, '007, '010, '013, '017, '0'9, 1020,
1(\;:'2,102'3, 1r:t24, 1('12S, 10L'G, 1030, 1039, 1040, 10.41,1041,10«, 1045,

11053, 1055. 1uül, '062, '063, lU65, l06d, IOd7, 10t>ll, lUô9, '107'. 1072-

1

1073,1074,1075,1076, '077, 1078, '080, '08',1082,1083. '084, 1085,
;1l:Jl, lO! I}, , 10'15. 'tC97, 1099,1101, 1102. ~1r.3, 1108, 1109. l' 'O, 1117,

I
1"122, 11-'::0, 1126. 1127, 1134, 1144. 1'1'15. 1146, 1147, 1148, 1149. 1150,
"5'.1152.1153,116' e "65 da Lei nO 10.406 de 10 d. Janeiro d. 2002,

"";r;=,,..=C--l (jl ~. -Ins[j~~~ C.)dJ2i C;~'I~"lr.re5Cel"t:l º1.se2t:>ili'J~?s c dá culras. r)roVldtr~~ias.
i7iil 2002 RICARTE DE FREITAS IAltera o art. 9", caput, da Lei o' 8.019, de 11 d. abril de '990. quo "AM...a a

Ilegislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador {FAT).• dá outras
c lQVI~Onc.t.J'i·. _.

Dispõe IiObnl a denomina<;ão do novo "rédio <Ia Alj:::"""'::-·=·si.raI;l\o==<1a FacukIa<1o
de Direito. no Campus da UniversKlade Federal do Amalonas, na cidade de

I M..maus.
7183 2002 VANESSA GRAlZIÇ>TIN A~era o"'::ar1J:::,"g=-O-;4"95"d;I;::,'L"e=-i=-n·'5··.·4"52""d.""""''''de=--=m:-a'-io de 1~3 {Consoltdaçào das

111i~IIIRllii111111Rli11142
Ooc",mento. 31726·1

r71silrOO2 'LAURA CARNEIRO

, I ,~_ ~LU' !k"AROO-fIU'ZA- -

\ I,
I

I k>carões dos imóvets urnanos e os orocedlmantos a ma oertinentes. I
1-7140 1 2002 ÚNCOLN PORTELA Altel'"d o COOIQO de Oefasa do Consumidor de forma a garantir o acesso I

1,.Jl.lJ,b de...~ (,t, . ~llmIOO:b ... aos se;w~ls aI; f.tel .... im~f1:o. I

: 7142 r 2002 WELlNTON FAGUNDES Altera o art. 90, capul, da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990, que -Alera a I
Legislação do Fu'ldo de Amparo ao Trabalhador (FAT)".• dIl oulra

I DrovIJÓncI,.li:.

I7145 12002 PEDROHENRY Altera o art. 90, caput, da Lei nO 8.019, de 11 <3e abril de 1990, Que "Aliara a
lefJlsta~:ão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FATI, e dá outras: Il:Irl>V1dénciss-,

17147 12002 PQMPEO DE MAnOS Di~võe ~e as. ooodly6es EI 01 efetlYaçâo do tT'llbalho dos pl'65idllllrios do
_ .. ___~".':aPtlnlll"ncicilio do pais. __ _ .. ___ _ _ _____----;-r71411 I2002 PúMPEO DE MAnos Altera o art. 37 da Lei F_ral nO 9.504. d.:lO de setembro de 1997,'-ndo

a fixação de propaganda eleitoral nos postes de Iluminação pUblica e

I71S0FlfARNALOO FARIA DE SA

IC 1ptom3, vaaO:r1os, t'ass.:'relas e pontes, ._______,--
Dispõe sobre o reconhecimento da atividade <3e capoeira e dê oulras

i i:A"O'Iidências..

i~;~:: ~~;;; ::::: '~~:::::A
A::dÍCl dl~~.;JSlti~o da-lei nO 9.u99, de 25 do so(ombro de l:..!:j " qUt' -(k;iP'~.·..!
sobre os Juizados Esoociais CíveiS e Cnminais e dá outras ofovidénci_as·. --::-:-
nispÕ9 sobre a Polltica Nacional do Recuperação dQ Saténo Minuno e dA

17flõ12õc

\
1 7113 \ 200211NÃC'O ARRUDA IVeda a cobrança de lanfas e taxas de consumo mlmmas. ou de asslnalura.__ . ._ . _---rbâ.~~'a ~e.'as ef!lJ?!!l!i~s publicas ou c:oncessionàrias de ~..!":IÇ~ c~ lel.!lJlHllili 7114 201..'': !- '~LJh:O VALALl1,ro(f:.S }\(.'E;:..~o;Jn;.l in·...110s u.) ar. 21,; Ja '-ai :1° .:.;.O':'L', '.-.1 1: C(,l lli;';Jl' I.'IC ,3{l.; ",wa, I I -drspõe sobre o Fundo de Garan~a do Tempo de Serviço· fGTS-, permitindo

i7116 ~A~"M;;P"A"IO,,---t-;'~~::~~~:a~::~~~:i~::i=::·::T:: ~:~e::=
1UtC. !.JUI\U':: ,,~! ~f'''nicas reahzada!:> dentro ela um mesmo municlnin.

I
·7f19 12002'1 CELSORUSSõMAr-lNO 61~-;OOre d$-condiÇ.oespara a cobrança: -peio-I'ooer P...b'IW. ou multail

I prO\l'tmlentes de aparelhos eletrõnK:os sobre infrações cometidas por
, c:)fl{I'_'.orec, da '/1)ICU1'lS al~!om(ltore'5.

17120 l2ijo2fsERGlO MIRANDA ._"-to.,i.miTna a-acloçaO;-pÕ/';Poder PubiiCo~de aiSiem.s .be~O,a,na õi.rtâdill
_ _. __ .__ , . _ __ 1,~~U!a(1es e na pres!aÇ3o de servIÇos publicas por.m~1O e~~~.
1137 ~r·::-r::~.:L'\IECOBRA ------rAi~efJ a Lei,' 8..4::-*5, I.' 'R d(! u.J,,",h~o de ·q.~1 qu') .1 ,{.(I.) sobro as

~
.:~~. ".. .-

.' ;~. ·.-f·. CAMARA DOS DEPUTADOS
.. 1 • ~1 .r. .' .

'. . ..
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N° AN9 AUTOR EMENTA
Leis do Trabalho- ÇLT), com intr'Q9ução do Pa~Fcl!o Unico. ___ ,

-

7166 2002 VEDA CRUSIUS Atualiza a lei n" 1.411, de 13 de agosto de 1951, com as alterações
introduzidas pelas leis nO 6.021, de 13 de janeiro de 1974, e 6.537. de 19 de

I junho de 1978, aue dispõem sobre a profissão de Economista.
7169 2002 JOAO EDUARDO DADO Perrníte a dêdução do empréstimo compulsório sobre velculos instituido pelo

Decreto-lei nO 2.288, de 23 de julho de 1986, do imposto de renda, do
imoosto sobre produtos industrializados e do imoosto territorial rural.

7173 2002 JAIR BDlSDNARO DisPÕe sobre o exercicio da profissão de Topógrafo.
7175 2002 ROSSONTUMA Define o crime de terrori5mo fi modifica a redação do parágrafo único do art.

1° ,da lei n° 8.072. de 25 de iulho de 1990, que trata dos crimes hediondos.
7176 2002 WilSON BRAGA Dá nova redação ao art. 21 da lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para fixar

em 10 e 20% a contribuição dos contribuintes individuais para o Regime
Geral de Previdência Social.

7186 2002 FETTER JUNIOR Prolbe a implantação de catracas eletrônicas nos veículos de transporte
coletivo de oassaoeiros e dá outras orovidências.

7206 2002 GONZAGA PATRIOTA Inclui. no art. 29 da lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. o uso de
sinalizadores nos veículos funerário5.

7216 2002 CRESCENCIO PEREIRA Altera a lei nO. 7.102, de 1983, assegurando aos vigilantes o uso, em serviço.
JR. de colete à orova de bala.

7217 2002 CRESCENCIO PEREIRA Acrescenta dispositivo à lei Geral de Telecomunicações, determinando que
JR. as empresas prestadoras de serviço de telefonia em regime público

mantenham loias oara atendimento aos usuários.
7221 2002 MOREIRA FERREIRA E Altera a Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que -restabetece

OUTROS pr1nclpios da lei n° 7.505, de 2 oe julhO ele 1986, institui o Programa Nacional
de ADOio à Cultura - PRONAC e da outras providências-o

7225 2002 lUIZ CARLOS HAUlY Altera o art. 4° da lei nO 9.429, de 26 de setembro de 1996, que "Dispõe
sobre prorrogação de prazo para renovação de Certificado de Entidades de
Fins Filantrópicos e de, recadastramento junto ao Conselho Nacional de
Assistência Social • CNAS e anulação de atos emanados do InstitLrto
Nacional do Seguro Social - INSS contra instituições que gozavam de
isenção da contribuição social. pela não apresentação do pedido de
renovacão do certificado em tempo hábil".

7226 2002 CRESC~NCIOPEREIRA Dá nova redação ao parágrafo 3° do art. 20 e ao art. 22 da lei nO 8.742, de 07
JR. de dezembro de 1993.

7227 2002 CRESCENCIO PEREIRA Acrescenta o artigo 7S-A à lei nO 9.472, de 16 de julho co 1997, para
JR. estabelecer que cada município, bem como cada região metropolitana,

constituirão uma Área local, para efeito do Serviço TelefôniCO Rxo
Comutado.

7229 2002 WAGNER ROSSI Acrescenta paragrafos primeiro e segunao ao art 108 aa Lei nU 4.737, de 10
de julho de 1965 - Código Eleitoral, para estabelecer percentual minimo de
votos oara candidato ser eleito em eleicão Droooreional.

7230 2002 GONZAGA PATRIOTA Altera o artigo 120 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de ;1965, que institui o
Códiao Eleitoral

7235 2002 SEVERINO CAVALCANTI Revoga Q art. 128 do Decreto-lei n.o 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Códiao Penal.

7244 2002 RONALDO Altera o Capitulo VlI·B da Lei nO 6.385. de 7 de d02ombro de 1976. com a
VASCONCELLOS redacão dada oela lei nO 10.303, de 31 de outubro de 2001.

7245 2002 ALMEiDA DE JESUS Proíbe as empresas concessionarias de serviços públicos solicitar o registro
do nome de consumidor inadimplente nos órgãos de proleç!o ao crédito e
simUares e dá outras providências.

7260 2002 L1NCOlN PORTELA Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistema de
--- climatizacão de ambienles.

7263" 2002 EDJR OLIVEIRA Altera o texto da lei n°. 7.102, de 1983, determinando a obrigatoriedade de
uso (le colete à Drava de !laias DOr viailantes armados, em serviÇO.

7264 ,2002 POMPEO DE MAnos Acrescenta, parágrafo único, ao art. 107 da lei Federal nO 4. 737, de 15 de
julho de 1965, alterando o cálculo do quociente partidário, para efeito de
(epre~ma~rQoorcionalem casas leaislativas.

7265 2002 LJNCOlN PORTELA Altera a lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001. excluindo os templos
reliciosos da exioéncia de estudo de imDaclo de vizinhanca.

1111~111111I11111111I11143
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_N' TANO AUTOR EMENTA
7267 ]002 JOSECARLOS AdlClOna·se di!lpOSittva ~ Lei n.o 965ô, (IA 3 de junho de 1Q98, 8 dá outras

COUTINHO :nrov,dências.
7273 2002 JOSE CARLOS Assegura a gratuidade da ta"a de inscrição em exame de admissAo 8 curso

----- ~---

ÇOU!!!'iHO SUoe~Of.
7271 ;?OO2 JONIVAL LUCAS JUNIOR l1egulwmmla a dtuayio do~ btlndClirlll~. dos emi"ora:s. dll~ bdminlatradores O

d<3s emorasas dIJ cartões de crédito e de débito.
727UT 2OO2 RONALDO Modifica a redaçllo do paragrafo "nico do art 1· da Lei n' 8072, de 25 de

~26.
I VASCONCElLOS ;ulho de 1900 • Lei dos Crimes Had.mdos.
2002 JOSE CARLOS Prolbe a oxi~éncia do conheclmanlO do língua estrangeira nos concursos

COUTINHO nubkos e nos vestibulares. _~
7290

- _.
JOSfJANENE2002 Dispõe s::>bre a unificaçao da data dos exames de seleção ao ensino

"tu~nor.
7291 2002 POMPEO DE MAnOS ObrigJ a rede de hospitais públicos e partlC\.llares. os Postos de SaUde e

i demaiS unidades médicas. a prioriZar o atendirnenlo de Idosos, aCima de 65
anos

72Q2 200iTJOAO HERRMANN InCluI Incl:JO XII. no art. 295, do Cbdigo do Procosso Penal (Decteto - Lol 0l1li

I NETO 3.669, de 3 de oullJbro de 194 '-1.
c2.296 2002 LUIZ BITIENCOURT Proibe a im - de leite ~n natura-o

7299 2002 CABO JULIO Acrescenla parágrafo ao art. l'da Lei n' 6.899, de 29 de)UIlho de 1994, Que
~conceda passe livre as pessoas ponaooras oe 081'iC19nCla no S!Sl:oma oe

"7300-,002
lr..ln~""rtecolelivo int.....leduar.

CABO JULIO Oispõe sobre o contato ffsioo de presidiários com visilanles e advogados no I
Itemlóno nacional.

7301 2002 CABO JÚUO Dispõe sobre- a- criaçÃÕ de cada6tro de estabelecimentos que -comercjalaam

7304 2002 CABO JULIO
~ÇilS usadas, recondlClOI\ada_s_~u remanufaturadas.
DtspÔe sobre a obngatoriedade de fornecimonto de colete â prova de balas
;Ias pohcl<:!ls militares e civis dos fstados o do DF.

7306 2002 CABO JUUO iDIspõe sobre a obrigaloriedade ae Instalação do sistema de blindagem nas
viaturas das PoItdas Civil e Militar das Emdos e do DislrilO Federa! e dA
oulras orovidências.

i 7307 2002 CABO JULIO Di~õe sobre o monltoramenlo e idtmüfiCi:l'VàO de -visitanw::. CI 5eflhmciados 8
L_ I mesos Drovisónos, nas unidades vrislooals e cadeias eub'lÇ3s
, 7308 2õõí CABO JULIO OISP'li'\A sobre o bloaueio de bens de famlliareEi de 065:>üaS seoLiaSlradas.
r-1301i 2002 CABO JULIO I Toma obngat6ria a inclusão. no programa de disciplinas do ensino

. fundamental e médio, de estudos sobre o uso çe drogas e dependência
I nuímlC3.

7310 2002 CABO JULIO DISpõe sobre a obrigatoriedade da realizaçào de testes loxicológicos quando
l1a ;w1miJi.~n rt::Il; r.orporaÇÕAs poridai!'õ:

7311 2002 CABO JULIO Dispõe sobre a obrigatoriedade de presença de detectoru5 de melai e
aparelhos de ralo-x em IodOS os estabelecimentos penllBnciários do Pafs, e
delooacias de oollcia.

7312 2002 RICARDO FIUZA Dá nova r&dação am. artigos 3° , 5", 19, 20, 26. 59. 66. 156.186.196,202.
I ,206, 216, 408. 594, 604, 763, 903, 937. 938. 1.242,1.361, 1.5n, 1.582,

!
I '1.584,1.622,1.647,1.702, 1.704,1.714, 1.716, 1.120, 1.767 e 1.793 ,da

Lei n'. 10.406 <la 10 de janeiro de 2002, Que "Instilui o Código Civir e da
outros nrovlcJendas,

n~X002 PEDROHENRY A~era a Lei n' 9.503, de 23 de .etembro de 1997, que "inslitui o Código de

7:'-15 2002
~-_ .. Transilo Brasileiro-.
POMPEO DE MAnOS Altera os incisos VII e VII!, rerunerando-se as demais, do art. 73 da Le~

I Faderal n' 9. 504, de 30 de selembro de 1997. Que traia das condutas'
,

vedadas aos agentes pUblicos em C!~Q,~.nhs~!eitorais.

7320 2002 ;CRESC~NCIO PEREIRA Determina que os estabelecimentos comerciais que prestam serviço de
: JR rpr.eblmenfo de contas contrate-m ~içm: ospecla.lllados de ~urança

Inovada.
n21 ?002 'CRESc5olcIO PEREIRA Dá nova rttclação ao Inciso VIII do ano 20 da lei n.'O 8.036. de 11 de maio de

I I JR 1990, para permitir a movimentação, a qualquer tempo, da conta vinculada,

i-c.\so JULIO
do FGTS, rnetiva há nAlo menos três anos. I

~h3112U02 Dispõe sobre o acesso dos eslabele·:imer.tos bancários às conlas correntes
_~_L._ - : nal'3 a retirada de valores.
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N" ANO AUTOR EMENTA
7332 2002 CABO JULIO A1lera dispositivos da Lei 9.294. de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as

restrições ao uso e à propaganda de produtos fumrgenos, bebidas alcoólicas,
medicamentos. terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituição Federa'".

7333 2002 POMPEO DE MATTOS Altera o art. 75 da Lei Federal n° 9. 504, de 30 de setembro de 1997,
vedando a realização de atos de inauguração de obras públicas, nos três
meses Que antecedem às eleições.

7336 2002 JOAOMAGNO Altera a redação do art. 280 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o CódigO de Trânsito Brasileiro".

7339 2002 RONALDO CAIADO Modifica dispositivos da Lei nO 8.629. de 25 de fevereiro de 1993. que dispõe
sobre a Reforma Agrária.

7342 2002 CHICO SARDELLI Altera os arts. 2° e 90 da lei n.o 4.767. de 30 de agosto de 1965. que
promove os Militares Veteranos da Segunda Guerra Mundial. licenciados do
serviço ativo e incluídas na reserva não remunerada, alterada pela Lei n.o
5.426 de 30 de abril de 1968.

73-« 2002 CHICO SARDELLI Altera a Lei n." 8.742, de 7 de dez:embro de 1993. que " Di:spãe sobre a
oraanizacão da Assistência Social e dá outras providências'.

7345 2002 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a instalação de dispositivos em instalações hidráulicas de
MENDESTHAME edifícios não residenciais de uso público, visando ao controle e a redução do

consumo <le égua, e da outras providências.

7354 2002 JOSE CARLOS Modifica dispositivos da Lei n.o 7.357, de 2 de setembro de 1985. e dá outras
COUTINHO orovidências •

7363 2002 JOSE CARLOS Dispõe sobre instrumentos de política urbana.
COUTINHO

7364 2002 COMISSAODE Obriga as unidades de trabalho mantidas. direta ou indiretamente, com
LEGISLAÇÃO recursos do erário ou cujo proprietário seja pessoa jurídica de direito público
PARTICIPATIVA interno, a exibirem quadro relacionando as infonnações que discrimina. e dá

outras providências.
7365 2002 COMISSAODE Dispõe sobre o acesso ao sistema judicial estadual nos casos previstos nos

LEGISLAÇÃO arts. 109, §§ 3" e 4", e 112, da Constituição Fedtlral.
PARTICIPATIVA

7367 20Q2 COMISSAODE Altera o parágrafo único do art. 14 da CLT, a fim de permitir que as entidades
LEGISLAÇÃO representativas de trabalhadores emitam a Carteira de Trabalho e
PARTICIPATIVA Previdência SOCIal.

7368 2002 COMISSAODE Altera o art. 2" da Medida Provisória n° 2.156-5. de 24 de agosto de 2001.
LEGISLAÇÃO

1 7369
PARTICIPATIVA

-2002 C-OMISSÃO DE Allera os arts. 61 e 285 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997. que
LEGISLAÇÃO "institui o Código de Trânsito Brasileiro".
PARTlCIPATIVA

7370 2002 LUIZ ANTONIO FLEURY Acrescenta parágrafo único ao art. 2° da Lei 9.696, de 1° de setembro de
1998.

7371 2002 NARCIO RODRIGUES Denomina "Rodovia Chico Xavier" o trecho da Rodovia BR-050 f MG, que vai
da divisa de Minas Gerais com São Paulo até a divisa de Minas Gerais com
Goiás.

7373 2002 CRESCENCIO PEREIRA Dispõe sobre a movimentação da conta vinculada ao FGTS, a fim de custear
JR. as despesas com mensalidades escolares de curso superior no Brasil e no

Exterior.
7370 2002 ARNALDO FARIA DE SA Autoriza o Poder Executivo a regulamentar a subordinação da Guarda

Portuária de que trata o art. 33 da Lei nO 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.
ao Ministério da Justica.

7377 2002 ARNALDO FARIA DE SA A1lera a Lei nO 8.212. de 24 de julho de 1991. para estabelecer novos crilérios
de contribuição para efeito de comprovação de tempo de atividade de
contribuinte individual, bem como modifica dispositivos da Lei nO 8.213, de 24
.de iulho de 1991, Que !ralam da aDosentadoria~ial,

7378 2002 JOSE CARLOS Modifica dispositivos da Lei n.O 8.078. de 11 de setembro de 1990. e dá
COUTINHO outras providências.

7379 2002 JOSE CARLOS Acrescenta diSpOsitivos a Lei n.O 7.210, de 11 de iulho de 1984. e do Decreto-

11~1/1~~llillllljlllllllllll·145
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COUTINHO ~Lel n.' 2.848. de 7 de dezemDro de 1940. .,.. .,=:-:::=-1
. 7380 . 2007 JOSE rARLOS Prolbe a ""lilaÇao de taluaolem em menores de 18(deZOltO) anos. salvo com
I CQUTu...l-1ü ' autorizacàa eXDle~ dus DaIS ou resoonSã'llelS. e dê outrdS orovidfhlClaS.

138. 12002 NEUTON LIMA IAltera a Lei n' 9.656. de 3 do junho de 1998. para diSpor sobre O

\ \ I
!obngo!'JriododO dll os planos o segur'CK. pn...ados incluírem 'l'endlmAnto
IoSlco\60ico nos Dlanos OU 609uro..reterilncia.

7425 2002 CABO JULIO

! 73.3 12002 LUIZ ANTONIO FLEURY !Allera a Loi n' 9.656, do 3 de junho de 1998. para dispor sob.. a

hm
.o'.~rtg.,lnti,"adtl d(' cs ,Jlar:::·!j; e !!l.f:!gurns pri'Vados Indu~rl)m a \l"aclnação flOS

I Dlanos.~ou""s,~eo~uu~ro~Sê!·r!!oI~O~nl!!!n~c:'iCl':;.=-:0==""'-;<-:-======;:::-:;:-;"';;;-'
J].t7 I 2002 ~O~9R_MI9:'ElEn:º-.AcroSC!'ntaE..r3frra!0~0art.)'daLoin' 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

740U ,:"(W.J :.- i·" r'L :..lli U,~pG... sot,.re a _~ ",;;t,;"I~;,de Ij,;l marca;..ãc da numoraç.)o das bI~... il.lI.;;l~ ttm

. . l -- -t - ft6u monobloco a dá outras providências",'==--.:=-===c::-c=cc-::===:-i
7412 ! 2002 NFUTON LIMA [1.,1"'" sobre a otlllgalonedade de as fabricas de produtos Que contenham

: I3LBX ~ra""iJr &In ...uas emUdlagens ac'f'ertcncla sobre a pr8Sti4IÇd je~ I
I I sub"so;tâ"nct""·a,,,.=:-::--;:==:-:::::;::-:;:--=;:-::;::::;0:::--:;::-::;::::;-::;:;;:;;;;:;;-;;::;;1

741 ... l:-}OO:' hoVAln ARANTES C::,p.:fJ sobre o tr:=lbalho !AY'nl;u f1A IE!studanles de nfval superior Q1I8 1

I I I Iparticipem p"rKdCaonente de OOfT1IJObÇOes dosportlvas ou e"""",m
h., j I ~Uvldade~",-,,-s."a!!!rtl!!SIJCa!!!·~sl'I,",...~era~nl~"~'-,---;-...,...,,....,---;;-;-.,---...,.,,.,.,---,-_===-:;:-l

741S- 'iOO2 : POMPEO DE MAnOS i Veda as omprosa. op<'radoras de Telefonia Celular, impo< aos uSlJllrios de
I . '1 I \elelooes «lIulares~. limite de \em"" p..... e ulillZ8Ç6o de créd<los

I ! lJItiva:~do~s!C'_-'-'.."c--,-:-:-==--,;-:-===..,..==-=-=-c:::-=-,o:::-'Z::::=:-I

I
r-741fS: T2('1,? ~"Al~_-MAR COSTA '1 11. "tlt.lJl percentual de p.=:Irhcipação de deficientas fisicos no quadl"l funcional

I INETO do empresao consliluldas para oporação. manulençllo e e.~oraçAo de
~ ----J_ _ I rodovias por mEtlO de pedà9lC?;-'-;;-:=--;-:-:-:-='.,-,-;-,-;:=;:-.,---=7-=-=-:;:1

m, "''I' OC"OO oo"'~, "'.'._00 , ,. 00~ • ~~ u". " '~'.... "IinchJir OtécniCO de segurança do trabalho no rol dos profissionais autorizados
.""-;7==;-~a.elaoorar o laudo.!éalico <!" coo_dçõ.. oml>oenlais do trabalho.

711&2.4 2002 -':.JMPEO DE M;\TTOS Obriga as ülr,'l.:d~ o lo,,:.abelecllnEtlllOs &imllareb qiJEt rna'iurn bronzeamento
artificial. a fix.:1rem avisos em suas dependências e ínfonnaçôeS em material
de divulgação, alertmdo os usuárias de que a expoSIção aos raios
ullravio!ela rlJ1r'ucar cénO&r e dá outras ncias. ~
DiSpõe sobre a proibição de comercialização de ~ntas em spray e diI outras

'ovir:Séncias.
1435 2002 OSCAR I'.NDFiADE=~--t-':Acresc.ntII § 7' ao ar\. 180 do Decre1<l=t.e, n.' 2.848, de 7 de dezembro de

1940.

)llllllmnl""III~!!rt~ll4h
Documento: 3372&·1

Di,:,póe 5':bffl a criação Cle uma universlda<te fedoral na cidade de
S rocab EllIad de São Paulo I

7441 2002 ANTONIO 0.9'.OS
~-toonANNUNZIO o a o

7443 .2002 Ris!' CARLOS Autoriza a criaçAo do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais da
COUT1N~':J r'l ;)fi~ da Tecrwco de Seouranca do Trabalho o Oá oulra:i Dfo'oIidOrcias

I 7447 ~ôO:1fJOS[CARLOS Dispõe sobre a cobrança de pedágio !laS RodovIaS brasileiras e dá outras
_____ __.COLITII~I:IO_. . orovidên~as.
i 7.ti~ 1.10] :- r...1 ~'l!1 "íC,[ il,;, ni~JIo! S,UhlA ~ in'ltl;'1I1I~ocio Proorama dA rran....ilo AJuno-Gulã nas escolas

de educacâo basica.
. 7451 :'(\02 \ ENI VOlTOI..'~I Altera 3 Lei nO O503, de 23 de setembro de 1997. que ~nstitui o Código de I

t-~-r~~'~
Trânsito Blasi&elro~.

-"Ilera o § 2'" do art, 58 da Consolidação das LeIS do Trabalho - CLT, ,;) fim de
r.io computar na ;omOOa de 1mbalho o Ip.mpo despendido 0810 empregado
até o local de traDalho e para o seu retomo. quandO o local não for servido

i 14Ol?,;oZ;ENIVOLTOLlNI
.. -~lranspOrte público e u empregaoor fornecer a condUCâO.- =~

"'rOIDt: a lJIVU:giJ~)tJ (]t:l r.Qillus (te pes~as que tennam IngreSS(lOO em JUIZO
com reclamaeiíeS llllbalh.sras.

i 7483 !2002 IENI VOLTOLlNI -OISpõe sobre a aSSlstêncm a saude das presk1iárias. acrescentando

rees-poo21 ENIVOLTOllNI
p....rág,rafo ao "J1i.Jv 43 da L&l nO. 7.210, Cl! 1'í1~-.

Acrescenta Inciso ao art. 2Q da L.. ~ 8.036. de 11 de maio de 1990, par.
permilir a movimentaçâo da conta .,;nculada do lrabathador no FI•.lndo de

i i I
Gurantia ~o TElfliPQ de Sel'Vlço IléIra o pagõ:ll1léfllD de ~lUlr.Jéldd e&!..Ldar 00
tiluli=lr e dA 'iAu8 ~f1Ant9S

! 7470 12002 I RAFAEL GUERRA rnsttlui a Política Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do
St.:lor Fan..d<, ... .Juco
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7472 2002 GUSTAVO FRUET Altera o art. 9" da Lei na 7.525. de 22 de iulho de 1986.

1-=-.- ...
2002 JANDIRA FEGHALI Dispõe sobre o repasse de contribuições de órgãos da admmistração publica7473

direta, indireta e fundacional para clubes de caráter social, recreativo
esportivo que congreguem os respectivos servidores ou empregados, e seus
familiares.

7477 2002 JOSE CARLOS Modifica disposi\ivos do Decreto-La', n." 5.452, da , .. de maio de "943.
COUTINHO

7494 2002 MilTON MONTI Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de cabeleireiro a dé
outro:; pro....idOnci:u:.

7495 2002 CABO JULIO Determina Que a intemação de menores infratores seja efetuada nas
I oroximidades do domicílio de seus oais ou responsáveis

7497 2002 COMISSAODE Institui regras contratuais para os financiamentos habitacionais e dé outras
LEGISLAÇÃO providências.
PARTICIPATIVA

7498 2002 COMISSAODE Denomina "Deputado Pedro Tassis" o trecho da rodovia BR·116 situado no
LEGISLAÇÃO perfmetro urbano de Governador Valadares (MG).
PARTICIPATlVA

7499 2002 COMISSAODE Acrescenta dispositivos ao ali. 331 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
LEGISLAÇÃO que institui o Código de Processo Civil.
PARTICIPATlVA

I
2 2003 IARA BERNARDI Aliara o Decreto -lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940· Código Penal, a

a Consolidaçao das leis do Trabalho - CLT. aprovada pelo Decreto· Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, para proibir a utilização, como critério de
contratação, promoção ou despedida de trabalhador, do ajuizamento de ação

Ijudicial por pane deste.
4 2003 IARA BERNARDI Proíbe a participação de agentes públicos policiais em empresas privadas de

S9Quranca.
7 2003 IARA BERNARDI Dispõe sobre a criação de Programa de Ortentaçao Sexual, de Prevençao

das Doencas Sexualmente Transmissíveis a do Uso de Drogas.
9 2003 IARA BERNARDI Allera o art. 41 da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - lei de Execuções

Penais. para permitir visita Intima para presos, independente de sua
orientacão sexual.

10 2003 IARA BERNARDI Proíbe a utilização. em todo território ,nacional, de células de mercúrio e
diafraQmas de amianto na indústria de cloro-soda.

14 2003 IARA BERNARDI Toma tloica a conduta de l'alsificgc;io de pre$Grvalivos.
15 2003 IARA BERNARDI Revoga o Inciso~ do art. 19. da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997. para

proibir a apreensão de bens pela ANATEL.
16 2003 IARA BERNARDI DisPôe sobre a Iicenca parental.
25 2003 ROBERTO GOUVEIA Estabelece a obrigatOriedade de Instalaçao de "alr-baa" em automóveis.
26 2003 ALBERTO FRAGA Acrescenta o parágrafo (mico ao art. 113 da Lei nO 4.737. de 15 de jOlho de

1965 ( Códiao Eleitoral \ e disciDlina o âmbito de aolicacão deSta lei. '
27 2003 GASTA0 VIEIRA Regulamenta o art. 207 da Constituição Federal, que dispõe sObre a

autonomia universitária nas universidades públicas federais.
2a 2003 RONALDO Dispõe sobre o reajustamento do valor da aposentadoria complementada de

VASCONCELLOS Que trata a Lei na 8.186, de 21 de maio de 1991.

31 2003 BISMARCK MAIA Dis0Õ9 sobre a criação de selo comemorativo do Dia Nacional do Turismo.
32 ,2003 BISMARCK MAIA Proíbe a cobrança do contribuinte de qualquer taxa ou tarifa para a inscrição

no Cadastro de Pessoas Fisicas da secretaria da Receita Federal.
33 ~OO3 BI5MARCK MAIA Institui o Dia do Guia de Turismo.
34 2003 BISMARCK MAIA Altera a Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. vedando a cobrança de

taxa de relioaCão nos servicos públicos de áoua e 9SQotO.
35 2003 BISM.A.RCK MAIA Adiciona parágrafo ao art. 6° da Lei 1\0 ~te.7Q, de 23 de novembro de19~.
36 2003 BISMARCK MAIA Especifica condições a serem observadas para a implementação de

programas de incentivo ao turismo financiados, no todo ou em parte. por
recursos públicos federais.

37 2003 BISMARCK MAIA Autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Guias de Turismo e
dá outras providências.

38 2003 WASNY DE ROURE
O""", ,",,",.•"""~_
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42

40

fi
'~'. ~\.

~.:. ;:
"YM':!' . CAMARA DOS DEPUTADOS

··""'M·~~.·."~OlA~!()'l~~__.__+~~P_R~O~J~E_TO_DE_l_E_'~~,.E,,"II,..E,,-NT.;-'A"',,--_~--,--,.--,--;o-,-----c..,....,
federal. polIcia rodoviána federal, policia fetrOlfiéna federal, policias eMa,
polidas militares. corpos de bombeiroS militares, hosptlais publtcos e postos

de sa~"",!,D,,,,lic",o,!s.~~.c--==o-~=-c-o--_'-"""'-;-;:=---'=---'.,..-i
39 ,LlJ03 WASNV DE ROURE Re,oga os ans. 34 da Lei n' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 83 e seu

.=~:===__-IJIoa~rr",!,jalr-"!..ato unlCO da l81 nU 9.430. de 27 de dezembro de 1990.
iOOJ' WASNV DE ROURE: Dispõe sabre presunção de verdade MS anola-;õ<ls da carlaira de trabalho

~__~~~~~__+I~","ra~e",re",i!otosdos direitos previdenciános~iLa5 rel~6s traoalhlS~_
2003 WASNY DE ROURE DIsPõe sobre a oraluidade de IranfoPorte colelivo urbanD pelo trab,alhador

dDS8mnr~ado.

2003 ENIO BACCI Oe\ermina ir,'StalaçãiD de pontos de jusbflca~\1J2I eleltoml nas rodoV1as e da
outras nrovidênClas.

2003 .WILSON SANTOS

2003 ENIO 8ACCI

,oo~ WH ~()N ~ANTOS

51

57

44

~
50

L- 
54

Proibe empresas operadoras de telefOlli3 colular. impor limito .10 tempo para
1-=-J~~-h~~~= -J"ut"i"l,z",a""'ão de cartões pré:P!9OS.

48 2003 ENIO BACCI Alle,a o Oecl1t1o-Lei nO 73. de 21 de novernbfo de '966. fixando prazo
máximo para pagamento de indenIZação de SlnlStros por parte das
&OCiedddb'5 s~adoralS e eslabelectllldo d mulla aplicável no caso do tMiU

1-=-l-==-h~~"""= -l~de~sc,,,ue!m!'E!'Olri'menlo 9 dê outras provlclências.
i-4;7~+-f2oo~3:-+-,E~N~IO~B~A~C""C",'-==c-_~D!!,is~"""~ 'SObre o ·abono" seguro de vida, dá outras orovidênCias.

48 2003 ALCEU COLLARES Allera o art. 111 da lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Cnança
1-~__....j.=,.,..jI-_~= __~__---+o~d",o'.:A~do~lescent~~e~.---,-....,.-.,-_--,-;-c;;;;-;---;-_==;;--,---;-;;-c;:-==".,...-:;.,-i

49 2003 ALCEU COLLARES Acrescenta parágrafo único ao art. 7' da Lei n' B.987, de 13 de fe...miro de
1995 úbriqando as conce5Sionárias de serviQO publico iI pl"8Staram

~__. ~ '. ~ alendimento não flu!om"h7.fW1o "raluitn::trn; U§liJIriM.
2003 GERSON GABRIElLi ,Dispõe sabre o Programa de Reooperaçao Fiscal- Relis, nas condições que

Iestabelece.
2003 CIIRlOS EDUARDO~---~"'D'~põesobre mulaslributlnas.

___._ ~C"I\D~O,;>C~II,~=~~,=_-i__~ ~~~_~=_~~ --,-=_--,- ..,.-I
2/)<)1 CHICO DA PRINCESA AIIera o art. I' da lei n' 8.001, de 13 de março de 1990, regulamentado pelo

Decreto Federal n' 001. da 11 de janeiro de 1991, que trata da parcela
pertE::ncenle aos Estados e MU"lcipios. do produto da ·Compensação
Financeira dos Recursos Hldricos (CFRHr. bem como o art. 29 da Let n-

cl-~~~~~----~'de 17 de julho de 2000.
iÓO] JOAO CALDAS AIIera as Leis n' 9.503, de 23 de selembro de 1997. e nO 9.602, de 21 de

janeiro de 1998 e dá outras nrovidências.

I
A1lera e redação do inciso /I do § 3' do ano 6' da lei n' B.987, de 13 de
fevereIro de 1995, para considerar como descontinuidade do seNlÇO a
Interrupção do fornecimento de água. energia etétnca e telefonia.
Da nOV3 redaçoio ao § 29 do ..ri. "5 da Lei n'll 8.666, de 21 do junho do 1003.
que regulamenta o art. 37. inciso XXI. da Constltuiç-jo Federal, institUI normas
para licitações 8 contratos da administração publica e dá outras provtdéocl3s.

I

para e~t<e5ecer critério de classificação no caso de empate emre duas ou
I-=_!==+c======__-l~m~al.~"'p.~~.

60 'I 2003~ILSON SANTOS Cria o Programa Nacional de R~rvas para a Preservaçào Ambientai e da
Olilras nro\!idênclas.

64 I' <003 , DR HELENO Cria u Subsistema de Informações sobre Areas Degradadas· SIAD • ~ dá
outra~ nrOVJcJênctas.

65 1'2003\ ARLINDO CHINAGLlA Prolbe a cri.ç(lo de novos cursos me~icos e a amplraçAo de vagas nos
~~===-__~c~u!.'rso~s-"e~xi~S!!le~n!!les~nos"'1"',E!olro~X1!'.m,!,os'!.!'de~z!!a~nos~e~dá!!..!!o!!utra~s~OIro~v,!!d,'!êOO~·a:"s!;.---,-'7.'"---'''-:

I 66 ~O~lS~RG'O MIRANDA ~~~scenta o panlQrafo unico ao art 3' da LeI n' 9.472. de 16 de ,ulho de

h
68 201!'J POMPEO DE MAnOS Acresceola parágrafo 3" ao art. 60, da leI n" 9503. de 23 de selembro de

I
1997, determllléJndo a Sinalização dos locaiS de Instalação de COl'ltrolador'es

___ _ 'fiA lJA,"IOC"_~'d",a~d~.~~-;-__=--:;::-===,-==,---:-=--:==,-~
69 ,2003 LUIZ ANTONIO FLEURV I Veda o bloqueio do acesso de telefones celulares aos seMÇOS der I lem~~J~.

I 11 i2Õ03t AP.lINDO CHINAGlIA , Dispõe sobre o reembolso. ao Pooer Publioo, ~e valores oorrespondenles e

I
seguro-saüde e O\.Itras modalldadeti du rnttdicina de grupo rererentes a
benefici.anos aIBnd.idos. gratuitamente. na rede publk:.a e no setor privado
convenl.~do ou contratado.

IMIIIgllllllllnllllftllll 14R
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73 2003 MAURICIO RANDS Dá nova redação aos incisos I, 11, 111 e V do art. 16 da Lei nO 5.540. de 28 de

novembro (la 1968, com a redaçao dada pela Lei ne 9.192, de 21 de
dezembro de 1995, conferindo autonomia às unidades universitárias e aos
estabelecimentos isolados para disciplinar os processos de consulta às
r~ecliva~c:omunidadespara escolha dos seus dirioentes.

74 2003 MAUR1cIO RANOS--- Acrescen\a um parágrafo 5< ao art.. 819 ~a Con&oli~ação ~as leis do

I
I

Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n° 5.452, da 1° de maio de 1943. para
i facultar a elaboração de cálculos de liquidação complexos por perito am

contabilidade e autoriza o arbitramento da resoecliva remuneracão.
75 2003 EUNICIO OLIVEIRA Autoriza a movimentação do saldo das contas vinculadas ao FGTS para

oagamento de prestações habitacionais em atraso.
77 2003 BERNARDO ARISTON Autoriza o Poder ExecuUvo a criar o Programa de Cultura Familiar (PCf) e dá

outrdl> lJ4ovidências.
79 2003 RONALDO Acrescenta um inciso XIV· A e um § 8° no art. 4° da Lei nO 9.984, de 17 de

VASCONCELLOS .iulho de 2000.
80 2003 RONALDO Altera a Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001, prevendo a realização de

VASCONCELLOS estudos geológicos para subsidiar o Plano Diretor, e dá outras orovidências.
90 2003 NEUTON LIMA Dispõe sobre a extinção do crédito tributário por meio da dação em

Ipagamento de bens imóveis.
91 2003 JOÁO ALFREDO Con!;id~ra efeito prejudicial sobrg o mp.in ambiente socioeconõmico o

deslocamento de populações imposto pela construção de barragens, rodovias
e outras obras e dá outras orovidéncias.

94 2003 PAULO ROCHA Acrescenta ao art. 13 da Lei nO 5.889, de 28 de junho de 1973, parágrafo
único, disoondo sobre o uso de escadas nas atividades rurais

95 2003 PAULO ROCHi\ Acrescenta artigo à Consolidação das l.eis do Iraba\'no, a fim de determinar
que a dispensa por justa causa da empregada gestante ocorra após a
respectiva apuração em inQuérito.

97 2003 PAULO ROCHA Acrescenta inciso VIII ao artigo 24, da lei nU 9.504, de 30 f:le setembro de
1997.

98 2003 FERNANDO GABEIRA Dispõe sobre a exigibilidade de pagamento por serviço de natureza sexual e
suprime os arts. 228,229 e 231 do Códioo Penal.

102 2003 POMPI::O DE MAnOS Dá nova redação ao caput do art. 4° da Lei nO 10.260, de 12 de julho de
2001, elevando o Financiamento Estudantil para 100% (cem por cento) do

i valor das mensalidades.
103 2003 /"OMPEO DE MATTOS Altero a redação da alrnea b, do inciso IV, do ort. 5° da loi nO 10.260, de 12

de julho de 2001, alongando o prazo de parcelamento do saldo devedor do
Fies.

109 2003 POMPEO DE MAnOS estende os Programas de Financiamento Estudantil aos estudantes de
cursos profissionais.

110 2003 ALEXANDRE CARDOSO Inclui entidades da sociedade civil como usuários dos Sistemas de consulta,
fiscalização e acompanhamento orçamentário, administrativo, fiscal e
monetário das Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal, direta
e indireta.

113 2003 LUCIANO CASTRO Dispõe sobre o repatriamen\o de recursos ~epositados no exterior.
116 2003 IARA BERNARDI Autoriza o Poder Executivo a Ins1ibJir a Fundação Universidade Federal de

Sorocaba, estado de São Paulo.
123 2003 NEUTON LIMA Veda a transmissão a terceiros de dados relativos a pessoas naturais e

iurídicas.
128 2003 RONALDO Determina que os projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas

VASCONCELLOS por atividades de mineração sejam elaborados de acordo com normas e
parâmetros estabelecidos pelo Departamento Nacional de ProduçãO Mineral -
DNPM.

129 2003 PASTOR FRANCISCO "Dá nova redação ao inciso I do art. 6° da lei nO 5.764 de 16 de dezembro de
OLlMPIO 1971."

133 2003 INOcENCIO OLIVEIRA Altera dispositivos da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
"estabelece normas Dara as eleicões".

135 2003 INOCENCIO OLIVEIRA Dispõe sobre alterações no texto da lei nO 9.491, de 09 de setembro de 1997
(Programa Nacional de Desestatizacãol.

136 2003 INOC~NCIO OLIVEIRA Altera a Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
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r lJ812oo3 DIMAS RAMAlHO Allera a Lei n' 8.012. de 25 do julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos),
o para qu' .i A1;gD 2.1-4 . A t' !)1o.Ja lei nO 8 ('11)9. 10 n de ,ulho 1ft ~9'OC>. com

I J L Ia redação dada pela Lei n' 9.975, do 23 de junho de 2000. seja considerado
.7'CC---' noolon~__ ,.. .1

I
\40 '1 iõir; '1 0 '" '.;;',r;Cl\ MA'r, AJlva c - ar. j:" '0" • :6 6, lo, n' êJ 6','õ, 0.24 10 na";o (,. , /MI, QUo I

: InstllUl nonnas geras sobre desporto ti dá outras prov1dOnclas·
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N°

197

108

199

200

ANO AUTOR

2003 ROBERTO GOUVEIA

2003 NEUTON LIMA

2003 MEDEIROS

2003 ANGELA GUADAGNIN

EMENTA
Ioúblicas, sociedades de economia mista autarQuias e fundaeões.
Dispõe sobre a organização dos Conselhos Gestores nas Unidades do
Sistema Único de Saude, em todo o Território Nacional, e dá outras

Iorovidénciâs.
Altera a Lai Garal dA TelecomuniC3ÇÕAS para pennitir Que as prestadoras de
serviços de \e1er.omunicacões possam DTOvsr sef\'ico ôe acesso a In\ernet
Altera o art. 195 da Consolidação das leis do Trabalho, para permitir a
elaboração de laudo pericial de Insalubridade e periculosidade pelo Técnico
de Segurança do Trabalho.
Dá nO\la redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei nO 9.294. de 15 de julho
de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos
fumigeres, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos
agricolas, nos termos dO § 4' do art. 220 da Constituição Federal.

203 2003 RUBINELLI Acrescentam-se dispositivos ao Oecfeto - Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
i e-- ._ .. ~ ~O - Códiao Penal.

2D4 2003 RUBINELLt Altera a lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições
ao uso e a propaganda de produtos fumfgeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrlcolas, nos termos do § 4° do art.
no da Constitui('Ao Flldar;ll

2003 ROBERTO MAGAlHAES Acrescenta um parégrafo ao art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho,
versando sobre a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em caso de
alcoolfsmo.

206

207

208
210

211

2003 ALMERINDA DE
CA.RVAlHO

2003 ALICE PORTUGAL
2003 DR. HELENa

2003 PAULO FEIJÓ

Dá nova redação ao inci50 I do art. 10 da Lei !'lo 9.263, quo "regula o
parágrafo sé\imo do alt. 22~ da Conslitulção Federal, que \ra\a 60

I planejamento familiar; estabelece cena/idades e dá outras providênciasw
•

Altera o § 3° do Art. 1° da Lei nO 9.870, de 23 de novembro de 1999.
Dá nova redação ao caput e ao § 2° do art. 2° da Lei n° 8.900, de 30 de junho
de 1994, para ampliar o número de parcelas do seguro· desemprego.
Obriga as prestadoras de serviços telefônicos fixo comutado a ofertar serviço
de acesso discado a provedor de Internet mediante pagamento de tarifa
única.

212 2003 FEU ROSA

214 2003 JOSE DIVINO

217 2003 FERNANDO FERRO

220 2003 REGINALDO LOPES

222 2003 POMPEO DE MAnOS

225 200:\ 'POMPED DE W\TIOS

227 2003 MOISES L1PNIK

230 2003 DR.PINOnl

231 2003 8ERNARDO ARISTON

232 2003 BERNARDO ARISTON

234 2003 CARLOS NADER

Proíbe a venda de bebidas alCOÓlicas destiladas em quiosques de praia. em
f&iras livres Q per ambulantes em IOQradouros Q locaiS públicos.
Cria o projeto ambulância sobre duas rodas em todo Território Nacional e dá
outras providências.
Toma obrigatório que os elevadores de edifícios públicos ou de uso coletivo
:;eiam txluiUCl005 çom inttlrfones ti luzes de emtngênda.
Determina proibição para aquele que praticar crime contra direito fundamental
da pessoa humana.
Toma obrigatória a adição de álcool etilico carburante ao 61eo diesel e dá
outras providências.
Acrescen\a inciso IV e alíneas "a" e ''0" ao art. 105 da lei nO !I. 503, de 23 de
setembro de 1997, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de "air
bao" em automóveis.
Destina dez por cento da arrecadação do jogo de bingo permanente ao
Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente· FNCA.
Acrescenta inciso ao art. 43 da Lei nO 9.279, de 14 de maiO de 1996.
limitando 03 direitos de proteção patonlária das subst4m;ias fannolcêutic3s
componentes de medicamentos oroduzídos pelos laboratórios estalais.
DiSpõe sobre a criação de áreas e instalação de assentos para pessoas
"lJortadoras de deficiência (PPDsl e pessoas obesas e dá oulras providências.
Garante ao acertador de qualquer tipo de Jogo ou aposta, realizado ou
autorizado pela loteria federal elou loterias estaduais, o direito ao anonimato
com relação a identificação do seu nome e imagem em anúncios elou
informativos.
Acrescenta parégrafos ao art 132 do Decreto - lei nO 2.848. de 7 de dezembro
de 1940 - Códioo Penal.
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i 200HALBERTO FRAGA
i !

250

236 ~003 CHICO ALENCAR

h~I-~-- -----
237 2003 BISMARCK MAIA

I
I

ir.r-íAN~O~---A~U~T"'O=R---~I--------~E'"ME=N;TA'-------------1,

2J!t í'f.KB SANÕRA ROSADO \1 nlll.;'M\p. ~re a ohrigl\toriectRdR de otflrf'lC'.imP.ntfl. é. pOpu\açàO de baixa r~Ma. II
de gás liqÜ6feito de petróleo em vasilhames de pequena capacidade

=tVoIum<lrica. .
DISpÕe sobre o uso de frases. pala\lras. slmbolos ou outro meIO de
~omu!,-,---~O& 6rgêos o inSfiluiÇÕOs dD-'~dmimst~t2.0_PUbli~!,OODraW

j Acregçonta o paragrafo 5° ao ar1. 37 da lei no) 8.078 da 1990.

h2~JB""+~20Ci3\ PAES LANDIM IDISpóe sObre financiamento eclUC3C10naJ pélra pagamento de eshJôOS

,-,=--l-=,,-j-==~== ----<:~m!!!Il(Jj~'atI~tec!!e'!PréSlmOS bancários.
~2~4~3'---r2@0~0õ!3~P~A~E~S,--,LAN~~D!,!'M:,: ---:\D~IS!I!!~.-:-~bf_e a concessAo de bolsas de allment~o Q_~l:I,,,o,,,s,st,,ê,,-,nc-,=,,,iac,,-_,---j

248 12003 PAES LANDIM DISpô. SC"", o lr.b.l"" t.mpOO\no d. iomad. nKlozl<la o dá outrasr:OVidânc,as-
InsthUinã-República Fedemtiva do Brasil a data de ~ 3 de maio wmo sendo o
dia da PoliCio Militar.

I

-263---l;2Õ03 DR HEL ENO Suspende o pagamenlo d.s pr....ções da casa própria de mutuários
desemoreaados do Sistomo Financeiro do HaMacao

~003 MAURfCIO RABELO i Toma obrigat6ria a doação de cadeira d. rodas ao portador de d.liciêncla
I----J~.=,.+======-=-_-;-!:f'!.'ISIC~'~ac!c:a",,,re,,,,,nle~lstemaÚnico de Saúde - SUS.

262 2003 MAURICIO RABELO IAcr.scema incisos .0 artigo 487 do Deerelo - I.i 5.452, de I' de maio d.
I 1943-CLT.

I

266 !2003 CARLOSNAD~ ~ Estaooleoo a obc.galoriedade de aloOOI",or.lo médICO ao policial civü. militar.
esLJdual, agente federal e bombeiro vitimado em decorrência do exercido da

~.I-- .~_~_~~__--+,f""u~nnr~"'o-""",","!'bh"'c:a....,• ."d. outras nrovldêndas.
267 2003 CARLOS NADER Acrescenla o art. 439 ao Decr.to • lei 5.452 . d. ,. de maio d. 1943. da

í Consolidação das leis do Trabalho a CLT. e d.t'4 out~...PN.~Jj_$..nc",ia.,s,,-.__---1
268 2003 CARLOS NADER I Esl.be'etQ adm~oUlert. denat....dade no caso ou. m.nciona.

~
-69 -~20Ú3 ROBERTO MAGALHAES I DISpõe sobre os Juimbs Especiais Cfv..s Ass,st.m:iários e disciplina o

rocessc" lukmmenlo e 8xecucão. nas causas de sua compelência:~ __--i
270 :1003 ANTONIO CARLOS Proíbe o CllpIOf.:Jç60 do jogo de bingo.

i---=_l--~+M",EO'.'Nº~;;!TEH~A",M=-E---+.o-:---;--~----o---c-=,...---;o--,--~-c----cc:c.-:----------i
271 2~3 lOBBE NETO Da nova denominaçAo à Reserva Federal que ~","::illca,,,",,,.~-c~cc.~~~-j
272 2003 CHICO ALENCAR Dispõe sobre. obngatoriedade das presladoras do Sorviço d. Tol.looi. Fixa

Comutada. do ServIÇO MOvei Gelu13r e do serviço Mó\lol Pessoal 08
relacionar detalhadamenle no documento de cobrança todas as ligdÇôesI
efetuadas. ,

274 12003 SARNEY FILHO Acrescenta parégrafo ao art. 25 da Loi n' 9.605. d. 12 de I.vereiro d~ 1998.

h=-+=~""""""""====__~~re~f.!!.er!l!.!!!nl~e~,a~desU!!!!!~·naçaoE!!<!!!?,d!!!.!.!ben!"":,,,s,,.l"preend"",,d!l.s,~,--:---:-----------i
~--:..2oo",3'--l-'lF'",~O!.!'.AL,o,C"'':Ii~NT~A~RA~_-...,..:C'"r-'-'ia!-'a~nol,ficação pUblica ~-,"-,,_<>:!i. .fa~Iª-"""'''!'.''Io~d~o::.c''-'.amn~''-7.=,-,--,---:---.-1

279 . 2003 LÉCl AlCANTARA A1ler. o .rt. 320 da Lei n' 9.503. de 23 d. selembro d. 1997. Quanto à
rlAc:tin;ll'"~ lt;t rgt"...eila arr&eadada ("Om a cobra.fII'a do mulb'll no lr~"sito.
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N° ANO AUTOR EMENTA

f-2~~ 2003 ALMEIDA DE JESUS Altera o art. 175 do Decreto -lei na 2.848 de 1940 /Códiao Penal'.
297 2003 ALICE PORTUGAL Institui o dia 02 de julho como data histórica no calendário das efemérides

nacionais e concede a denominação "Aeroporto Inlemacional de Salyador •
Dois de Julho· ao aerooorto intemacional de Salyador.

298 2003 AFfONSO CAMARGO Dispõe :5obre " (;00';;65&10 do Vale Tramiporte Desemprego ao trabalhador
desempreoadO e àá outras orov·ldências.

299 2003 PASTOR FRANCISCO Altera a redação do art. 108 da Lei n· 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
OLíMPIO Eleitoral}.

3õ1 2"003 NICELOBAO Altera a redação do § 4° do art. 30
, da Lei n· 9.317, de 5 de dezembro de

1996.
302 2003 CHICO DA PRINCESA Altera o Decreto -lei n.o 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal

ArasilAiro. A;I Lei na R 072. de 25 dA iulho de 1990.
303 2003 DR.PINOTII Altera o inciso I do § 10 do art. 68 da L.ei na 9.279, de 14 de maio de 1996,

dispondo sobre o licenciamento compulsório em caso de não fabricação do
obieto da oatente em Território Nacional.

310 2003 CARLOS NADER "Altera o art. 6 da k:li n ft 9.766, de 18 do dezembl'O de 1998, quo dispõe
sobre a leoislacão do Salário· Educacão."

311 2003 CARLOS NADER ·Altera a alinea "r do inciSO 11, do Art. 12 da Lei na 9.656, de 3 de julho de
1998, e dá outras orovidências"

313 2003 SANDRO MABEL Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei na 8.036. de 11 de maio de 1990, para
permitir a movímen1ação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço • FGTS para pagamento de parcela das taxas e mensalidades do

-- ensino suneOor.
314 2003 SANDRO MABEL Dispõe sobre as Diretrizes e Instrumentos da Política de Desenvolvimento do

CentrlrOeste, cria o Fundo de Desenvolvimen'o do cenuo Oes'e •
FUNDOESTE e a Agência de Desenvolvimento do Centro-Oeste • ADCO e
dá outras orovidências.

316 2003 LUIZ BITTENCOURT Dispõe sobre a prática da acupuntura nos hospitais do Sistema Unico de
Saúde.

319 2003 JOAO CASTELO Reserva vagas nas universidades publicas a professores da rede pública de
ensino, criando o ProQrama de Avallatao Exclusiva - PAE.

320 2003 JOAO CASTELO Altera a Lei nO 10.048, de ade novembro de 2000, para estender às pessoas
obesas a priOridade de atendimento nas repartições públicas, empresas
concessionárias de servicos oúblicos e instituiCÕ6S financeiras.

323 2003 MARCELO ORTIZ Dispõe sobre a convocação de consumidores para saneamento de veículos
automotores, e dá outras provídências.

324 2003 CARLOS MOTA Institui o Documento Unico para Pagamento de Salário e dá outras
, providências.

326 2003 PASTOR REINALDO Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame preventivo de. acuidade auditiva
nOS alunos matriculados na 18 série de estabelecimentos de ensino
fundamental.

327 2003 PASTOR REINALDO Dispõe sobre a proibição de comercialização de bebidas alc60licas em
estádios de futebol e QinásiOs esoortivos.

328 2003 PAS10R REINALDO Dispõe sobre a concessllo de isenção de pagamento. de pedágio para
veiculos automotores de propriedade de· pessoas portadoras de deficiência
física.

329 2003 PERPI::TUA ALMEIDA Altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a
gratuidade do documento de habilitação aos .candidatos com renda familiar
iaual ou inferior a um salário mlnimo.

330 2003 PASTOR PEDRO Altera dispositivos da Lei na 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre
RIBEIRO as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumfgeros, bebidas

alcoólicas. medicamentos, terapias e defensivos agríCOlas. nos termos. do §
4° do art. 220 da Constituicão Fadaral·,

332 2003 PAES LANDIM Altera a redação do § 10 do art 52 da lei na 8.078. de 11 de setembro de
1990.

337 2003 PAES LANDIM Altera a redação da Seção XII, artigos 317 a 324, da Consolidaçao das Leís
00 Trabalho.

342 2003 PAES LANDIM Altera a redação do Capítulo 11 do Tftulo fi, arts. 57 a 73, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
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EMENTA
2003 PAES LAN')IM
ANO AUTORli"

343 Allera a redação do ~ 2' do art. 453. da ConsoliCaç;lo das Leis do T",balho e

r--:=,---\==+,=====""';-;-_---j--;""<2rc:-;·s.!-=cma~.'"·'!!":!l§~;,~''=.=;;::::-:;::7-:;;;-::;:--::;-;;:o:;::-;-::;:;;-n.:o-;----;;:~,oo-,----;;-;<.--1
344 2003 CONFUCID MOURA DispÕe sobre mo<Meações do § 3" do ano 98 ela Lei n' 9.527, de 1997, e dá I

~_ .-; .. __ 1 I")Ul~S..P~O ...~f1ên~~_. ..__ __'
310 ;,.003 ";PII h.-kl rDts:pÕG cobrA o p~"o .:ilIdminis:lraüvo d'VJPI"i"na,

,34ll 2003 CPITRAFI :::j Altera a Lei n' 9.985. de 18 de julho de 2000.
r-J04-it 2.)03 :i(,:/.-:IC. SllvA--- "orn.:1 oblig.llóna a rcali:wçào r!e ~L:diêncja'S püblicas sobre os aumentos

I t I
propo5los nas tanfas O<J preços praticados pelas empresas prestadores de
Sf;:rv.~~ ~lJIiC05 anl~ que os me$~$ :>ci.am aulonzl!tdos pelas respectivas

_1__ _ __ a~nclas rft~~or~:~ , d:t outras~-","dé:)C13'9. _. __,_

~.351J~.~~SMA~CKMAI~-1:;~c:;~I;='~'t~~~=:::~::':::..:~~,~r.119açao:~

Fii
J56 I ~.1l.1'JJ I,.A[{LOS NAOLR ~'.:ntr~ll\Jl o i,l'1 .. 84 e.lc)';UfTIl;H3 (,5 d€-mals .J.tl~FJ;:; 00 Decreto· tu. o'" 73, dEI .. 1

, I de novem"'!'!bm~d!',e..!.l966~'-:.==---:-=-,-----------,----;---;-;"';;c~-------I
358 t iii<J, L O AléÀNTARA Acle"",n'a art. àlei n' 9.096. de,9 óe se"'t'-"e~mb<""_"o!.'d~e"l,,995,:7;.~.,...,,:-:;-=-==---:;:~
-)'Sl,)_I-::UV) d.0 .......i.::·ÁN1Ã~--1 AC;~~;i:".-~ragr'fo ao art 700 do ~:rAln. I fi nU S JfV, 'IA 1C1 de maio de

~
. 1943 - Consolldaç;lo das Leis do Trabalho· CL T.

360 . ~OlJ3 NEUCIIoIAR FRAGA ' Altera O"n 32 da Lei n' 7.357, de 02 de setembro de 1985 ("lei do
----L- ' Chegue").

383 2003 II r:aivALoo CARIMBÃO I MQdifl(,.d. do Ll:ti n'" 9.4n. de 10 de iulho diO 1997, proibindo a oobmnço do
_ _ _.. _ ___ .__ I ;]SSl~_d9 ('!!Sl.~mo!"immo nosse~ d_f!..~!!1C0~u~lIcaçõt!.s_. _

r
3651200, ROGÊRIO SILVA ----tAltera o e"lMJl do art 4' da L.ei ri' 7.827, de 27 de setembro do 1989,. quel

I-regUlamenta o art. 159. incISO t, allnea ·c·, da ConstituIÇão Federal, mslltul o
I • • FUnt~.,) ('ondtt'Juon~1 00 finanCiamento do Norte . friO, o f-undo

L I 'I \ Constdooonal de Financiamento do Noroeste - FNE e o Fundo conslitucMJl1al
. de FinanCiamento do Centro.Qeste - FCO. e dá outras orovidências·.

I
369"-~;;C)OO;;;;;3;+,R"O;V;G"t'CR;;:IO"'S'"IL;;V7A·--....;..1"':;)"-1&10'06 .......Lnl o.l aPII~~-.;.I-d6 J,ldrctllo do:. fi.Â.l,!I5QS dJ~ di:;.~:Iibilid3ces

~ LJ-- ._~;.~~J~~~t.:;rn:~!L:o=~l.ao Trabalhado( no financR'me~::

I

370 i~OU3 i OS'v'ALDO BIOL.CHI Altc[,j a ;"dll," IJ ..í. ... J, Ot: 12 de julhO Ck: 2001, QlIU -Y15PÕtl ~ure o Fundo de
I F'inanCl:imllllnto ao E'itudanle do EnQ:ino SllOAnt)( 19 d~ nlll~o; nrnv.rl~rL"l!il;-

:-373_ ,:lOO~ !_I~J.COlN _PORT~:L.~__ ~SlElu~cot~~p~ra.ido~~ na~ rnsüluições .0000.blicas de êd~ãoSlJ~nor,,':'---1
I 3/4 ,...: .... i.JJ LlI'~COlN POR1ElA Assegura aos I~ o dJeilO de dlsPOJ'. pnontariamente. de assentos em

r"
. ! estacõe. e \etminai~ de transoorte de D• ....,.il<ls. •

.}7t', • :>T03f.]\CiRA Ci,RNfIRO OLspOe ~oort.l J ProlDlC;.ln tI,1 importac.;au, comtm:~liLdyãu, IW'UI.h.1,do tl

I I veiculação de ft.nes, fotos. 65petácukls ou qualquer outro melO de I
, II comunicação em que seiam exilUdas cenas de sey,o e.KpIicllo. sem que se I

'382-12003 IMAURICiõ RABELO '~~~f~::~";~CC·iOO·=·,d·.-:eCip,Croce="'s::-so:-p"'en=a,..I.----------t
I-ffi'l2003 I MAURICIO RMELD IDispõe sobre o pis<> sala",,1 de aUeta de práUca profisslonal da mocIalidade de

k· 1-=.0- --- _·=o:-;;-,------~I~rC'"''""L'''J~I.=_==-.,...,=::-:-=-==,..,...==~;:-=;:_===:;:_/,JU 7(01) MAIIRiCIf) RABf.1 O I Acre.~nLa Pi'régraro unio.."l <:lO ~rt. 4) d::l LAi nO 4 '391. riA 16 ctA- dA7Amhm dP.
, I~A

14.8- ~UU3 rM-"URr(;,J RABEl0--i r~;-':ioca::c·c;lc-om=c.a-,:au'·lr'CI~·~da~ cruTiã- de roubo~ ~----
337 2003 IlAAURICIO RABELO 'Aller. a Lei n' 7.357. de.2 de selernilro de 1985: que ·Dispõe sobre o chegue

3i.i "~ooJ"~ MAURICIO RABEi-ó--! fn:;;Su~r~~~~~j~~;4;~ :~~~~~1~~~~~~ki8,-d811 di setembrO de
I .__ f-,1990"r..ódJ9.0.de.oefesa doSonsumido<.

3':'tO"J--o;;cO'"0"3;+'Z;;I"NAl:õAoCiO"O"'C"O"U7-Tr.IM·tO Pú ' :tfo '. ir" r:o '~" FfvlJr~.~a :-te fõl<3Cl.'P<:t!'aç:io F".SC3I ~ Rcfis . oe cró<JII05'
i I Inbutanos Vf:IflC4dOs até 31 cJe dezembrO ae 2002 de responSllDilldaM de
I ompresas ,:>plantes pelo Sistema Integrado do Pagamento de Impostos eI \ : (;oloU bLI;O,;'-.. (.·~s ~h:roomp'esa~ e EmpWSd!1 Je P.lQueno P,.'rtt.' - SifllPItt'3·

~r3M:2003 POMPEO DE MAnOS Altera a Lei n' 7.210 - Lei de Execuç/les Penais· LEP, de 11 de ,"lhO de
I 19l!·: e dj V,,!trJ~ ·w"lCJ~uci.J.:i.
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PROJETO DE LEI

N' ANO AUTOR EMENTA
397 2003 BISPO RODRIGUES Detemlina Que todo cigalTo vendido para exportação deverá conter na

embalagem um carimbo com os seguintes dizeres: "Todo cigarro vendido
oara exportação nao rode ser vendido no mereado nacional intemo.·

398 2003 BISPO RODRIGUES Dispõe sobre a vedação de toda e qualquer fonna de discriminação em
relação aos portadores do vfrus HIV e aos atingidos pefa Síndrome de
Insuficiência ImunolÓl:lica MQu\r\Oa (AIDS).

400 2003 CORONEL ALVES Acrescenta diSpositivo à Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a
Lei de Execucão Penal.

403 2003 MARIO HERINGER Altera o Decrelo • Lei n' 73, (le 21 de novembro de 1900, fixando po'llzo
máximo para pagamento de indenização de sinistros por parte das
sociedades seguradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso de seu
descumprimento.

404 2003 MARIO HERINGER Dá nova redação ao § 5°, do art. 47, da Lei nO 8.212, ele 24 de jUlhO ele 1991,
ampliando. de 60 para 1ao dias, o prazo de validade da Certidão Negativa de
Débito - CND.

405--
~Q03 CARLOS NADER Modifica o illciso ti do art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990.

406- 2003 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade da destruição de mercadorias de origem

I 407-
estrangeira auando aoreendida oor contrabando ou descaminho·,

"2ÕÕ1 DR. HELEND Dá nova redaçao ao § 20 do art. 288 da Lei na 9.503, de 23 de setembro de
1997, abolindo o recolhimento prévio da multa do trânsito para o caso de
recurso a ser interposto.

409 2003 ALBERTO FRAGA Estabelece regras gerais para a construção de estabelecimentos penais, e dá
outras providências.

41U ~UOJ MANINHA OISpoe sobre a notlfJcaÇào extrajudicial e o protesto. (la titulOS. e outros
documentos de dIvida, allerando a lei nQ 6mS, oe31 de dezembro de 1913,
Que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. e a Lei nO
9.492, de 10 de setembro de 1997, que define competência, regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de titulas e outros documentos de dívida e
dá outras providências.

412 2003 JORGE BOEIRA Altera a Lei na 9.294, de 15 de julho de 1996, Que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda de produtos fumlgeros. bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrlcolas, nos telTOOs do § 4° do art.
220 da Constituição Federal".

414 2003 THELMA DE OLIVEIRA Institui nos Estados, no Distrito Federal ~ nos Municípios o Programa de
Atendimento Integrado à adolescente Qostanlc Q áá'outras pro'/id6nciae.

418 2003 CARLOS MOTA Altera a Lei n° 8.906, de 4 de iulho de 1994.
417 2003 WASNY DE ROURE Altera o art. 1° da Lei 0°10.054, de 7 de dezembro de 2000, inserindo o DNA

oara a idenlificacãO criminal.
418 2UU~ CHICO ALE:NCAR J orna obrigatOlia a manutenção de registro fotográfico pelos

estabelecimentos e instituieôes aue menciona.
421 2003 JOSE PIMENTEL Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho • CLT, para

descaracterizar a sucessão de empregador. no caSo Que menciona e dá

- outras providências.
427 2003 PAESlANDIM Altera a redação do paràgrafo único do art. 442 da ConsoTldação das leiS do

,i;8
Trabalho.

2003 PAES LANDIM Dispõe sobre trabalho sem vinculo empmgatfcio e a contribuição
I previdenciária sobre ele incidente.

430 2003 PAES LANDIM Altera a redação dos arts. 58, 442, 443, 445, 452 e 468 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

431 2003 PA~S LANDIM Alltlfa li. redacao (lo art. 458 da Consolidélcijo das Leiló du Trélbi:llho.
434 2003 PAES LANDIM Dispõe sobre estágio remunerado para treinamento e capacitação

Profissional em servico, inclusive pelos órQáos de seouranca pública.
435 2003 PAES LANDIM Acrescenta os parágrafos 50 ao 8° ao art. 54 da Lei nO 8.078, de t1 de

setembro de 1990.
437 2003 PAES LANDIM Altera a redação do art. 3° da Consolidação das leis do Trabalho.
433 2003 PAES LANDIM Dispõe sobre os valores para opção pelo Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES e altera a I..ei nO 9.317, de 05 de dezembro de
1996.

11111~IIIIIIIIIIIIIIIIJI~1155
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~-rANri+-- AUTOR EMENTA
439 ,201]3 PAES LANDIM Dlspàe soIJra cooperahva e associa<;ao de traba_. para prestação dos

I pr_óprios ~rvif"..05.

. C4óliOOJlMOISES lIPNIK O,sp6e soIJre a cnação de Zona de Processamento de Expor1aÇ6es • ZPE •
no ~uniciDIQ de Boa Vista, Estado de Roraima.

....2 1 2063 -CAPO JULIO Acrescento tlrl à lei nO 0.034. do 3 do m3lo de 1906. que dit;p&t sobre a
I

ulllizaç.ào de meIOs operaoona"ls J;1ara a prevenção e repressãO 00 ações
oratlCadas por or93nizaçÕ8S criminosas, e dj oulr:Js providêrK.li:lS

C43 2003 JOSE Ct-lAVES DisDOO sobre a dlsoooibili.zacao na l"lemel do mapa da violência.
~5- !lU03 LUI, BInENCOURl Altera a lei nO 9 294, de 15 de Julho !lEI 1996~ Que d\spOO sobre as lestrly0e5

I~
aO U50 e á propaganda d. produtos fumlgeros. bebidas a1coohcas,
medicamentos. terapias B defensivos agricolas, nos termos do paragrafo 40

do art. 220 da C'JnsUtulção. Federal.
2003 PEDROFERNANOES Veda a cobranÇd de débitos anteriores. não lançados nas faturas telefónir.as

I no prazo quo especifica, e dá outras prolfidências.
C48 2003 ANTONIO CARLOS Inc.lui o Ingo NeM 1001.90.90 na li... de .xceção á Tarifa Ext.ma Comum.

G MENDES THAME
~51, 2003 LAURA CARNEIRO iltera a L.i n'. 4.375. de 1964 (Let do S......ço Milhar•. oslabalecendo a

._ ____ obrigatoriedade de alfabebzaçAo dos conscntos analfabetos.
452P003 I IARA BERNARDI Acrescenla novo parà!P1o ao artigo 87 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro._ __ ._ t.---- d~ 1096, que dl5pOe 50breUtlõ Dlftlll1.l~~ t:' Bd:iU::i tId E~o.
453 TToOJ, ALBERTO FRAGA 1Altera a Lei n' 8.245. de 18 de outubro d. 1991, que dispõe sobte as

1-: _.. '._ I tOC;jCOOS dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes.
4541;'09 ANTONIO CARLOS i Suspende as pref.réndas hanfârias na comércio inIemo do Mert;osul para o

: ' MfNOES THAME açucar e lodos os pt'O(Uos aimentlcios QlJe contenham 10% ou mais de
! : açuC4r em sua comDosicão,
I 456 i20U3 CARLOS NADER Altera a Lei n' 7.357. d. 2 de setembro de 1985, "que dispOe sobte o
~" ___ :-__ __ chuQuQoGdáoulr.ill~6ncialO.·

457 2003 CARLOS NADER "EslaDelece a pyblicaçao de custo. operacionais d. banooe • da oulras
I O!0vldências,· I

f---460 2003 CÓRAUCI SoBRiNHO Ahera a lei nO 8.742. de 7 de dezembro de 1993, para estender ao portador
da 51ndnJme dti' Imunodeftdênc:li:I Adqulrlllil • AIDS o W!lttrf-.;io 116 pl~~U
continuada.

462 Z003 ILUIS CARLOS HEINZE A1lera a L.i n' 9.317, de 5 de dez.mbro de 1996, que dispõe 5Ob.. o
SIMPLES

463

1

2003 ALICE PORTUGAL "Acrescenta artigo alei n" 8.159, de 08 d. janoiro de 1991. d<spoodo sobre a
admnistraçOO d. arquivos públicos federaiS relacionados a repressoo

! nnlitk.n·
48Il 2C03 ARY VI>W\ll.I Institui o Programa de ApOto és Cooporatlvas HabitacionaIS e dá outras

; Drovidências.
467 I 2003 !LEONARDO MONTEIRO Ai••ra O art. 2' da MP n' 2.156-5 d. 24 d. a!JOSlo de 2001. incluindo os

I :~ ~.",.~,.~ ~ _M ,.~.~"- ~.. -._-
__~_ _. a~odaADENE.h72 ,2003 ONYX LORENZONI Insti!u' a certificação Volunlària 00 Cultura Agrlcola. em áreas ou

I ~~cdadeS rurais do Território Nacional. e di outras Drnvidências.
_~~~_~ÚO] CÜi! ~!J~'~~IQ.~_ D~JÕe SUOfe serviços cadaslrals 00 consu01iãores.
479 2003 I ANTONIO CARLOS CR.voga o pará]ralo I' e a1lera a r_<;ao do paragralo Z' do artigo 84 do

i };CAIA Decr.to - Lo< n' 3.689. de 3 de outubro do 1941 - Código d. Processo Penal,
introduzKlOS.J101a lei nO 10.628. de 24 je dezembro de 2002.

4~!-_?(lt)~ ~Af<.I::.-QS NAº.~_ ~odiflCa o)~Ç1so!ll do art, BOda Lei n".?1º-O_®_1" de setembro de 1971.
_ 482__ .<'lI0i~ros NADER Aitera 0& l' do art. 19da Lei n' 6.001. do '9 de dezembro de 1973.
~~~_' :;:'°93 CARlúS NADER Altera o art. 588 da Consolidacãú das Lt:!is cJo Traoall1O 4 CLT.
4\)4 2003 CA~lOS.NAocn ApoNIo foV-"Q::. te(,U~ ao ru.n<.;k;) (j,t'J r,r>a'"\(.'a\l\O:lf\\O DO C.!'lwdrml.e do Cn~

~ '".~."'485 '2003 CARLOS NADER Acrescema i,")'.)SQ ao ar1. 20 da Lei nO 8.03G. d& 11 de maio de 1990. para i
permitir é:l movimentação da conla vlncu ada do FGTS para pagamonto de

I-;-~ .. -~. .________ l'!Ien~lid~~relerentes ao ensino Sl~r.!~~")!, MS COrlCl;çoes que ~"SJ.leark::a. :48~ ZOOl Z~ GERALDO Alt~ª-,,-Lei n' 4.737,.d. 15 d. Julho d. 1%5, ~-"Jnst;lui OCód>go Eleitoral. I
~0-----2003 JOAO MAGNO Altera a red:~do Iii 2D do art. 30 Ij~ Ll.!l nO ~.250, do 1(; de dezembro_~

IIIWH(/IDIIIU~r~~
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
1995.

491 !2003 PASTOR REINALDO Acrescenta dispositivo ao art. 69 do COdigo de TranSito Brasileiro, com o

I
I intuito de dispor sobre a travessia de pedestres portadores de deficiência

visual.
4112 :/003 BoNIFACID DE' Disciplina a circunscrição eleitoral com oito representantes.

ANDRADA
497 2003 DAVI ALCOLUMBRE Dispõe sobre a impressão de letras musicais em encartes de produtos

fonoQráficos.
498 2003 DRA. CLAIR Altera di:spo5itiv05 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ;) fim do

garantir que os procedimentos das ComisSÕes de Conciliaçao Prévia sejam
racultalivos, Qratuitos e aue haja a presença de advoaado.

499 2003 DR. HELENO Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras de instalação de
cabines de auto-atendimento para clientes com problemas de locomocáo.

500 2003 CORIOLANO SALES Altera o Inciso I, do art. 53 da Lei nO 9.394, de 20 de Dezembro de 1996.
conferindo autonomia às Universidades \)ara criação de cursos dentro dos
seus limites iurisdicionais. - ---- - -

504 2003 BISMARCK MAIA Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996. que "dispõe sobre as restrições
ao uso e à propaganda da produtos fumlgeras, bebidas alcoólicas.
medicamentos, terapias e defensivos agricolas. nos termos do § 4" do art.
220 da Constituicão Federa'".

505 2003 BISMARCK MAIA Altera a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que "dispõe sobre o
Código Brasileiro de Aeronáutica", para disciplinar aspectos relativos à oferta
de bilhetes com tarifas promocionais.

500 2003 ALMtRMOURA Allera o art. ,., oa lei n° 9.841 , (Ie :) de outubro de 1999, a fim tle tlispensar a
microempresa e a empresa de pequeno porte do cumprimento do olsposto no

I&1° do art. 899 da CLT, Que dispõe sobre o depÓsito recursal. .
507 2003 ALMIR MOURA Altera a Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentando § ao ao art. 30, a

fim de modilicar a sistemática de recolhimento das I contribuições
I Iprevidenciárias a cafQOda empresa.
~Õ8

~.-

CARLOS SAMPAIO Allera o artigo 20 da Lei nO 10.029, de 20 de outubro de 2000, que estabelece2003
normas gerais para a prestação voluntária dê serviços admini.strativos e dê
serviços auxiliares de· saúde e de defesa civil nas Policias Militares e nos
Coroas de Bombeiros Militares, e dá outras providências.

509 2003 CARLOS SOUZA Acrescenta inciso e parág(Elfo ao art. 14 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, Que "estabelece as OirelJize8 li' Base5 da EducaGão Nacional'.

513 2003 CUSTODIO MATTOS Dispõe sobre a gratuidade dos custos da interceptação de comunicações
telefõnrcas, para prova em investigação criminal é em instrução proçessual
penal relacionadas às organizações criminosas e aos crimes tipificados como
hediondos. e dá outras providências.

514 2003 CUSTOOIO MATTOS Dispãe sobre normas geraís de direito oenitenciário e dá outras providências.
515 2003 JAIR BOLSONARO Acrescenta diSpositivo à Lei nO 4.898. de 9 de dezembro de 1965, que regula

nDireilo de Representação fi o processo de Responsabilidade Administrativa
Civil e Penal, hoscasos de abuso de autoridade.

518 2003 RONALDO Modifica a Lei nQ 8.Q78, de 1991J, vedanóo a cobrança de l'lgação telefbn',ca a
VASCONCELLOS serviço de atendfmenlo· ao consumidor.

522 2003 PAULO GOUVIÕA Altera a lei nO 9.311, de 1996, determinando percentual de arrecadação da
CPMF para aplicação obrigatória em doação de cadeiras de roda a pessoas
carentes.

524 2003 LUIZ BITTENCOURT Modifica o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro. para destinar parte da
receita arrecada com a CObranca oe mul1as (Ie transitO a acoes de saúde.

527 2003 CARLOS NADER 'Proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça em

I-m- transoortes coletivos."
2003 CARLOS NADER "Acrescenta o parágrafo único ao art. 169 do Decreto - Lei nO 5.452, de 1° de

maio de 1943. da Consolidação das Leis do Trabalho."
530 ; 2003 CARLOS NADER 'Cria a embalagem espElCial de prolação à criança, para medicamentos,

t'"
I produtos quimicos ou inflamáveis de uso doméstico que oferecem risco àI

&3úde."
2003 CARLOS NADER Estabelece a obrigação da fabricação de proteções contra capotagens e

outros equipamentos de segurança em máQuinas aaricolas.

Ilrll~IIIIIIIIIIIIIIIIIII'57
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r-riõ- AIIO'- AUTOR EMENTA
538 20031 MANINHA Revcga dispositivo da Lei n" 9.099, de 16 de setembro do 1995, que 'di!IpÔEI

I ;;-~ -+;:;so,:,br2"e os JUlza~o9 E=s~ai~CIYBIS_~_Cn_mlnals e--ºªJl.E!<,~YIdênCli:l5~.----;-
'"539 ~0031 AiiiõRELUlZ Determina a afixaç;lo em velculos de banSllOf1o colelivo o 00 carga de

I aVIso sobra a Ildernaçao de passageiros ou nêO que sojam vitimas de
_ 8(;ldcn'(.'S odã"!JtJ~j~prlJ'ytdên..f!!.s____ _ __ ._r-~-- 2003TANDRELiJiZ Cancela as ""'""" por av.nço do sinal aplicadas porli&calizaç:lo olelr6n\caII . I no periodo compreendido enlre as vinte e lrês e CInco horas. em todo o

'r" -_._- L___ I Tdrri1C'IIO "';acion~~l. .
5-41 2003 fANORt LUIZ ' Pfoibo a volculaçâo do 3nüncios de Takl-Sexo nos n\8U>9 ~e comun1t"'.açAA.

-- -.l ----L -----rh. _ l_~'!l-~o~~oTet'l!~rioNacI~al. c--c-:;~-:-t
5.:.2 121J03 At\,)/.t LUIZ 1Cria,] fa":d de :ltlCut>tirC!4,Jo Social· Tri.S incidente sobra a ptJDI,C1oade. de

i I ~Ualquer natureza. de Debidas alcoólicas. fumo 9 denvados e da outras
. , rQVI:],ooclas.

1

_-$4;j-;2"õõ3" \JOÁü-MENDES DE--- A-,'IOr.-ãTo;-n" 9:i6~d.'2 de1."""0 dtl 11)96. qú.-"oguld c § '" do ar\. 216
JESUS da ConslJtuição Federal, Que trata do planejamento familIar, estabelece

~
r·md'""'~cs_.!!r1ar)"l~-'!:u'rovi(1I·~~~. _

S44 2003 NhSON MAROUEZELLI Dispós sobre ," P, fállca ao drena9em Hnlanca mano.lncs hoo.pjtais pUllIiGos,
contratados. conveOladOs e cadastrados do Sistema UnlCO de saUde -SUS .

::+:oo"'oo""':rl-~"~"':TlY.n;;:~"~;;:'~;;cH"~rL~"Lr:;<:,..S--t~;:~:;n::'ta:':"':"'~"',·-"-·,':C'::::~~:leile na pauta de plOtul"s ampa~~~~It~ I
út: Gi:.fdnll.. ~ ror -.tlS Mlnimú:Jo PGPM·. •

1 :ter -+2003 ROG RIÇ! SilVA
. 5118 ?Om ROC RIO SllVA

1003 REGINALDO LoPES547

Acrescenta dispositivo ti Lei nO 8.685. de 20 de jUlho de 199~, que -Cria
rllocan smos de fom,~ntr' j ativid,:u16 aJdioviSJ.Jal e d.... oulr3!'> pmvidóncias·

!:o71 ~):ÕO_3 j ~~L,:!.b SILV~ - -Tuaoovarõc.iãÇétO-aC in~jo,"dõ éln~ I~diTei n~ Y.3~~~ .~u W (Jaz:;mõ.:ode

Ili!llmmllli~!!I!~:~;!~! 15R
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
1996.

572 2003 ROGÉRIO SILVA Modifica o art. 82 da Lei '10 5.869, de 11 de janeiro de 1973, obrigando o
Ministério Público a intervir nos processos de desapropriação e anexos.

573 2003 ROGERIO SILVA Dispõe sobre a reavaliação do preço daquilo que for da desapropriação, na
execução e na fase do precatório.

574 2003 ROGÉRIO SILVA Modifica a redação do art. 22 do Decreto· Lei nO 3.365. de 21 de junho de
1941.

575 2003 ROGÉRIO SILVA Modifica a Lei nO 9.610. de 19 de fellereiro de 1998. assegurando direitos
morais aos dubladores de obras audiovisuais.

576 2003 ROGÉRIO SILVA Altera disPOsitivos do Código Penal sobre roubo e receolacão.

rsso 201)3 FEUROSA Altera a Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991, que "Dispõe sobre as
I locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes".
r 581 2003 NEUTON LIMA Acrescenta o parâgrafo único ao artigo 3° da Lei nO 9.472. de 16 de julho deI 1997, prel/OOlio o direito do assinante do~ <.ia tale.funia ii.r.a à

instalação de um medidor do consumo dos pulsos ou minutos locais junto ao
seu telefone.

582 2003 LUIZ BITIENCOURT Destina recursos aos programas de prevencão do câncer e da AIDS.
585 2003 MARIA DO ROSARIO Dispõe sobre a denominação do Aeroporto Federal de Alegrete. no Estado do

Rio Grande do Sul para Aerooorto Federal Gaudêncio Machado Ramos.
587 2003 MANINHA Dispõe sobre a elabOração de tabela de honorários médiCos, odonlologlcos e

de outros profissiOnais, como base mlnima para contratos com as operadoras
de planos de saúde.

588 2003 CORONEL ALVES Altera a pena do crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal.
Decreto - Lei nO 2.848, de 7 de dezembro da 1940, e dá outras_providências.

590 2003 EDSON EZEQUIEL "Altera o art. 37 da Lei nO 9.504. de 30 de setembro de 1997 e dá outra
Iprovidencias."

5112 2003 ZELlNDA NOVAES Institui Programa Pennanente de Incentivo, Educação e Aplicação de
Alimentos Alternativos.

594 2003 IRINY LOPES Toma obrigatória a inserção de cláusula protetora de direitos humanos em
contratos de financiamentos concedidos por instituições oficiais.

597 2003 ALICE PORTUGAL Dispõe sobre a contagem de tempo para efoito de nposer'lbdorio do or'lisüado
politico e de todos que sofreram punições ou afastamento involuntário e dá
outras pro'o/\dência....

598 2003 WAJ..TER FELDMAN Institui o Gatilho Desemorooo
599 2003 FEU ROSA A1tara a Lei nQ 9.099, de 1995. que disp<ie sobre os JulZaOOS Especiais

Clveis.
600 2003 GERALDO RESENDE Dispõe sobre a notificação compulsória das mortes maternas ocdrridas

durante a gravidez, o parto ou o puerpério, por complicações desses estados
; ou devidas a doenças preexistentes e agravadas por eles, em toda a rede de

serviços de saúde do Brasil
602 2003 GERAL.DO THADEU Acrescenta artigo à Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, que institui o

Código de Transito Brasileiro.
608 2003 ELlMAR MAXIMO Acrescenta artigo à Lei n" 6.454. de 24 de outubro de 1977, Que dispõe sobre

DAMASCENO a denominação de logradouros. obras, serviços e monumentos públicos, e dá
outras providências.

610 2003 JOS~ IVO SARTORI Inclui os débitos: vencidos rolativos aos financiamentos a estudantes dI!
ensino superior no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, insutuldo pela
Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000.

611 2003 DR. ROSINHA Altera a Lei nO 10.406. de 10 de janeiro de 2002, Código Civil.
612 2003 RICAROO IZAR Modifica o artigo 55 da Lei n" 5.991, de 17 de dezembro de 1973. que dispõe

sobre o controle sanitáriO do comérciO de drogas. medicamentos, insumos
famlacêutico$ e COTT6\atos e dá outras pro\lidênc\as.

614 2003 MARIANGELA DUARTE Define as diretrizes do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso
Sustentavel da Biodillersidade da Mata Atlantica, da Zona Costeira e
Marítima. da Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e dá outras providências.

!111~11~lllljIlIIIIIIIIIIII159
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616 2003 ARV VANAZZI

617 I 2003 ,MURltO ZAUITH

619---nOO3 BISPO WANDERVAL

Aulariza o Poder Executivo a alienar os imóveis que mandona. pertencentes
iJ Comoaoh,a de Geracão Térmica de Enorgia EIéúica - CGTEE.
Altera disposl"VOO3 da Le4 nO 7 418, dQ 16 de (I.;t7.embm de 1985. C1U8 instituí o
IJale-lTansoorte. determinanoo Que este sel~'p~ em din'ne"lro ao tra'Da\l"IadOl.
Determina ~s insliluiçôes financeiras comunicar ao aval:sla ou fiador o atraso
de n.anamento do devedor or1llC1Oal.

620 2003 COL.BERT MARTINS ReVIgora a Lttl n° 2.ft69. lJtI 20 tJtt [Nl~lll)ll" Utl 19J5, e da outras
provlI:16ncias

.
625 ; 71J03 WASNY DE ROURE Altera o p""lgrafo único do art. 42 da Le, n' 8.078. de 11 de setembro de

1000, substituindo l'\Anoo em 6XCCSXJ oc.:r 50 cobrou em excesso.
626 2003 BISMARCK MAIA AIlor. o Cap'wlo 11 - Da EducaçJo Basica, da Lei N' 9.394. de 20 de

I da2:embro de 1996.

623 2003 MAURrCIO QUINTEllA Acresconta artigo á Loi n' 10.636, de 30 de dezembro, de 2002. que dlsplle
IlESSA sobre a apicação dos recursos origináMos da COI1lribuiÇéO de Intorvonçao do

l_. ~.·~4'~~,--,,=~__---+!D~o,!,m!!!!,in~;o",Eõ!co"2!!n!!o'6~m~K:O'2..:-~Ce!Id~e~.~~_,-_ ___,_-----;----0------.==-,,-;--1
~- ,::'00.'\ NFY I OPF~ r.ria o ~llInn mínimo dn r-sescimenlo. vIncula o aumento real ao PIS (Produto
: I! rnlemo Bruh)). disciplina Oreajusle periódico do poder aquisitivo e dá outrasI orovidências.

'629;2Ó(i3~S~S~L~IP~N~IK~-·---l~P~rO~ibe~a~im-po~r1açà~~o-d-e-men:a--dOO~·a-.-p-r-"a7u-=Z--'ldacccs-'-oom=7tra=ba"lh"'o=,n7:la=n7:ulC:OU:C-Coom:-::-~
I I contrato de aprendizagem. nas condições quo especifica_

>---aJO-+12.CO-O-3-1--R-OB-E-~R-T-O-G-O~UV=EI-A--l'-A1-lo-r-a-o-art-.-'-'-d-a-L-e-l-n-o~6-.0~0-1.-de~-1-3-a-e-,-na-rço--de~1-99(J=.-c-onslitUi IuMo

Iespecaa! para financiar pesquisas e fomemar a P.rocIuçaO de energia ~létnc:a e
,...:c-~- 'lénn.ca a partir da energia solare d.a 9'10'913 eólica, e da outras ~oVldéooa&,

632 2003 W\RIÃ DO RoSARIO DlcpOO oobro a roooQOO dôljomad3 60 trabalt'lo poro o, nb.alhadOl"E p..il: ou
detentores de guarda Judicial de filho po.1ador de deficiência 'isica ou mdntal

j orave.
635 2003, PAULO GOUV~ Ahora a rOOdçdo do ",,!ágre'o úrlico do.art'90 62_d.a Lei n·'0.406 de 2002.

roJti 200J i NeLSON PH.OI:NÇA InSmUI o ~undO de De88nvOl",ment{t 00 SOtor Pesqueiro e d<:I uulri:15
L- Inrov·dências.
, 64f12.003 ElIM.AR MAXIMO Di~ S<lb"'re-a-re--,laç----,ao~d"iSC----,ri-m~i..-,tIa~de,-;tod=.--,s-a-s-l;-:ogac:-:-Çée;-:-:s--,l,-e"le..fó:::n"ic-=-as:C-:e- o:-1

I1AMASCENO I ce!alhamento de todos os tribu1os. inr.OOnt~nas respeçhvas conta""s".~=~
. &4~ 2603 CÃ"SO JULlO- ----tToma obriga~6ria ãlOstalação de de'teiOiBs el8tr6nlcos de melais nos pontos
I I Ide acesso ao Intecior dos prédios dos TribuMis e FÓruns federaIS. em lodo o

re.' I -i,,,Tc<"""'-"'·~6n~o~~o!ac~;on~a'!I~. ----~~-~~~--~-~___,_~~~-__lw--f-=I2003 ~NDRt LUIZ' I o..l.pgnc:õ11 õII exig6nciõll de aut.entlc:lçJ.o de cÓpi~ e reconhecimento de fitm~

~
em cartóno de documentos peSSoaIS por repartiçoos publicas federais,

'~ ~I es\aduais a mun° is em todo oTElm\óno Nactona}. ~___,_-,-__,___ __i

_649.· ~._IJO.3 ,A__N_DR LUIZ loma obrigatória. em todo o TenttOno Nacional, a Identificação de lados os
Irabalhadorttt; que mantém c;.ontalo dirttlO e pem,anenle c.om o ~",bl"ioo",,-.-,--__l

650 ;'00.1 ANDR LUIZ Rosponsabiliza O tabeMo a o escnvc10 por prBturlOS causados por QuaQuer
tipo de escnturas inválidaS lavradas em cart6rios de notas e dá ool1as

oVIOOncias.
Acresconta o artigo 82 - A á Loi nO 9.472. de 16 de julho de 1997. prevendo o

I
direrto do usuário da SeMço Telefômco Fixo Comutado a Instalação de um
medidor do consumo dos 1505 locais'unlo ao seu telefone.

651 2003 JO O GRANDAO

655"200J , LUCIANO 21CA OispôA ~re a distribuição c1e maleriai~ P. equipamentos médICO •
hO 'talares declarados abandonados ou ob'elo de na de rdamento.

- 2003 JOAO HERRMANN AlI... a Lo; .. 9.605, do 12 de fe~ereiro de 1998. que "dispõe soIlro as
NETO ~nçõe& penais e adminisltatlvas Oflri~adas de condutas e atividades lesivas

I-=o---I~=-k~~~-~~~--- lIO mOIO ambionto, e de outro:J pJOv~.!!.0a,!,5"-"_~cc-.:-:--;_:_:-;-;----,cc-:;:-;=,----
841 2003 EllMAR MÁXIMO Inscreve o nome do Marechal Eduard·::. Gomes no Li~ro dos Heróis da Pátna.

, DAMASCENO ,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
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662 2003 ANTONIO NOGUEIRA Institui o Ano e o Dia Nacional de Combate à Violência Praticada à Pessoa

Humana.
663 2003 ALICE PORTUGAL Obriga as instituições privadas de ensino que usufruem de isenções fiscais e

tributárias. em decorrência de oblenção de certificado de filantropia, a
repassar às associações da pais e mestres. no caso da educação básica e
entidades representativas {Ia ccmunidaôe, \'\O caso do ensino sU?el'icr. $0\IS
balancetes contábeis e olanilhas de custo anuais.

666 2003 ROGERIO SILVA Dá nova redação ao caput do art. 4° da Lei nO 10.260, de 12 da julho de
2001. que "Dispõe sobre o Fundo de Fin:mciomonto 30 Estudanta do Ensino
Superior, e dá outras orovidências".

667 2003 ROGERIO SILVA Define o valor da indenização a ser paga pelas seguradoras nos sinistros
com a perda total do veículo segurado

668 2003 ROGERIO SILVA Dispõe sobre a isenção de multa aplicável às pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos (organizações não governamentais) que deixarem
da apresentar a declaração de rendimentos ou a apresentação fora do prazo.
na forma Que estabelece.

670 2003 ROGERIO SILVA Allera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994. que concede passe livre às
pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual.

671 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho· CLT, a fim de
dispor sobre a proibição de despedida arbitrária ou sem justa causa de
ompregado Que tenha sofrido acidente do trabalho.

672 2003 ROGERIO SILVA Proíbe o registlo de Inadimp\emento de consumidor referente ao Si'õtema
Financeiro de Habitação em cadastro. banco de dados, serviço de proleção
ao crédito e congêneres. bem como sua divulgação.

673 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta diSPOSIUVO ao art. 105 ela Lei n° 9.503. de 23 de setembro de
1997. estabelecendo como equipamento obrigatório dos velculos de carga,
as barras laterais de proteção.

681 2003 LEO AlCANTARA Altera a Lei nO 8.245, de 18 de outubro de 1991. que dispõe sobre locações

~
dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas oertinentes.

2003 LÉO ALCANTARA Acrescenta parágrafo ao art. 421 do CódiQO de Processo Civil.
684 2003 PASTOR REINALDO Acrescenta dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente para lipificar

o crime de expor a perigo a vida ou a integridade física de I:Ninça ou
a.dolescente.

685 2003 PAULO PIMENTA Altera a redação dos arts. 126 e 243 que tralam respectivamente da baixa de
registro de veiculos e das obrigações das empresas seguradoras nas
oc.orrênc.ias de perda total, na Lei nA 9.503. de 23 do :setembro de 1997, que
institui o CódiQo de Trânsito Brasileiro.

689 2003 ROGERIO SILVA Modifica a redação do art. 7° da Lei nO 9.709. de 18 de novembro de 1998.
que regulamenta a execução do disposto nos incisos I, 1/ e 111 do art. 14 da
GonstitulCáo "Meral.

690 2003 LUIZ BITIENCOURT Oispõe sobre a consÜ\uíção oe Comissões Internas de Qualidade I\mb\ent!tl.
691 2003 BISPO WANDERVAL Acrescenta dispositivos ao Decreto - Leí nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940

- Código Penal, ampliando as penas por crimes cometidos com o emprego de
conhecimentos operacionais obtidos naS Forças Armadas ou nos órgãos de
segurança pública.

693 2003 CARLOS NADER Estabelece o arresto de bens de pessoa seqüestrada. cônjuges, parentes de
1° é 2" graus, é dá outras providências.

695 2003 ZEZÉU RIBElnO Dispõe :sobro o llc;eMQ à informaçãO de valor didático por alunos 6

orofessores nas áreas de enaenharia e arQuitetura. e dá outras providências.
697 2003 PAULO PIMENTA Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990. para

pennilir a movimentação de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo
de seMço· t-GTS para pagamento ele parcela elas taxas e mensailClalles do
ensino superior.

1~111I1~lImrlll~I"~IIIIIIIII~1 16 t
Documento: 33716 ·1

2062 (JAN105)



164 Quinta-feira 1° DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SUP. Fevereiro de 2007

"'.,.....
.'~7- CÁMARA Df1S DfPUTADOS

~~~----~-~~~~~------,

PROJETO DE LEI

N" I ANr) , I.UTc;t I - fMENTA . _
i 700 , 2003lí'OMPEO DE'MATTOS IDispõe sobre aobrigatoriedade da instalaçao de cameras da filmagem """
f.--l---'k- .__ sn-ºp'p"I_~c.l:!rl.!~rs.~.SI_mll~res . --~.- .
'7;t1•·003 J PLI' :,PEO LJL j.~A-1 TO,j . OISpc...; ::.oL:u f>'ue..: _:rr.~·r1to::. ,eQec.lls p,ira c.lnc,ui.lmento de ff19:::.lIo dEi mlC'''-' & I
_ . ._ pequenas empresas. :

702 2003 POMPEO DE MATTOS I TOm.l ""'io0l60. a divulQaçào da inkinnações sobre o Seguro Obngal6rio deil I +'~~:/~T~e~:;.. '....;..\J~~()$ pI)f '.J~IOJ\QS. 1to.I..\~(~ ~ ", ,ú::' ll;:.'!·"'~u,,J:" .

~ ::"Õ~EO DE MATTO';- rom~ Obrig.1tório a inclusão nas bulas de medicamentos, de recomendaçàt!s
Q advertêncla& soiJra StlU uSO em lin u Dra.9

1715- 2003 FEU ROSA \ConcodEl anistia aos profisaionais registrados nos Conoolhos Rogionais de
I ::nger.han3, Arql.fletura & Agronomia, Que se encontrem l'I'" c1t:hito com suasI ianuid'-.

706 2003 EL1MAR M IMO Acrescenta parágrafo único ao art. 4° da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de
__ . n.M ',t,SCENC' _ . Q96. que ·"st_ahelnr.~~s DJr.=oI~":As f!.~~~<';.!1-ª.FducaêQ. N<lcioojr _

I
, 70~' ~OÓ3~I LLlIZ'BIT1ENCOURTIDispõe sobre a ..stituição do seIO Verde. deslJnado a atestar a QUllhdade dos I

Iprooulo:s 6 Mldb o'iyt'ns qUdlllu au~ L.:uldddos para c.om a proleç.ao dO melO

I ' m"b"'ieô"-'0t"'0"c- C'--o---,,...----;-:--c:-:=c::-="""=-::::-c:-:o-:;=:;:c

rY10 2003 I OAVI ALcOLUMBRE Dispõe ';',bre a vedaçao do uso dos prefiXO" 0300 ou assemelhados paraI
f-;""-';;;;-7f,i "":O<'""CTo"----t-acesso telefõnico a centrais de atendimento aos cicladaos.

;~~ ~~~ i~~~~E~I ~~';;~ã~~~~i~~~a::-e:--a9Jes de regularizaç4lo fundjári~
I I m<]u':Jmeora o artigo 4°, V, .r" da Lei nC 10.257, de 10 de juthO de 2oo-1'l

,714 2003 RUBfNS OTONI r~~;~~;~laC~';;;;:'~i::a~a~~.J:n~t,n;,ra e Seoado. om canal aberto. I'

I ~.]ra lodo o Território Nadona.

719 2003 I MARIANGELA DUARTE A'tera o al\lgO 44 da Lei n' 9.096. da 19 de setombro de 1995, que dispOa
I ~._JtJrtt ,t êlf'!'ICHÇ1? 11tr.-. f8Cl:IWb f..'r1undu~ (ln Fundo Piutitl.i· :;), t1 t.I~ uul et:::o

I~ : providéncias.rnf 120031 TADEU FILlPPEL'L1 IA1te.. a redação do Arligo 16 e respeclivo § 1', da Lei n' 7. 827, de 27 de
f-=.' j'tCtenlbroát.1:j'~9.

723l2õ03jONYXLóffENZON-I-- Inslilui aBoIsa-Uliiv"',dade,' Que pennrte dedU,çao no iI1lposto de renda às I
f--;=-+=:c-- _ _ __ - _ - - .p-e~soa~ fjsica~uridicas, e _d--ª--º!Jtras providêrx:~.,----::-:-_~"7_-;

724 12~ \ M~I. TON, MONTl IAltar;;. li lu; nO,ü.ft~,.i' ·JIJ 23 de ootemCn:. dt '997. que ·!n~HUI {; Código~QO
Trânsho Brasieiro", para dispor ~bre circulação c1@ veiculoç, de tração e------1. .~ __G.~!!1.fls~Jr,j,!sito~. .. ._ . .

726 I' ~Oi.!J 1t : RNANDü Li I AcreS(;snta diSIJOSlhYO d Lei n" 9.4n, de 16 d& Julho de '9Y7, prolbln..Jo a
I I FABI~HO pre.lação de iofontlação falsa a órgãos da segurança por meio da ..'Viço de

IU729T;õ\;:TUMI'EO DE ~1MTOSj1:o,c~~::;,,-"'"s~iOsexto:aõ artigo !,o.daLei n' 6~1~de i9j
. d!,!~~")bro de 1974, alerad~la Lei nO 8.441, de 13 de iulho de 1992."

no ; ?OO'..\ "=~SON rAARQ' JEZ~I.L1 r~m':'~!'c'" lf;"rl 11(1 Impo!;ln sobre a Prorriodllde Territorial RJr.l! - ITR. no,

I I \ 'caso que espec,lIca. I
732 2003 RUBINELlI ] Altera a Lei n' 6575. de 30 de selembro de 1978. quo dispõe sobre o

. , . ,:~p6~to ~ >'(Irra de 'o'ofc:wlos remo·l.clos, a~ruenf'jldos e retidos. em 1000

I , t' I, " 'Terri\6<io Nacional. ~
1- 133 20031 NlClAS RIBEIRO IDispcl<i sobre Iatifas telefônicas om Regiao Metropolitana e da 'OUIraS I
_ _. __ ~":'"""_~_ l)rOVldbrlG_,~. '

r~~OO3 PASTOR FRANCISCO Acmscenla dispositivos 11 Lei n' 10.406. de 10 da Janeiro de 2002. Que Institui I--L-7" íll}t#PIQ -.?,Córl,~i..~.L. . . ----..::-1
737 ,.·d.J f ..j·.,;;IE.RIOSILVA Allero;j O ~.:.' (lo art. 200 u.... L&IIl~ 9.:A3 O~ 23 08 selemOr.... OI:' 1997, C,j,!JEf:1

""'",+",,="'"'"'c;;-- -+-;.."'n"'stilui o Código de Transito Brasileiro- I
740 '?~OJ OP ROSINHA Me", "1..' n' 7.802. ele 11 d. julhO <te 1989, "'"' dispõe sobre a pe"'1uisa. a.

, ~xperimehkllfáol a pludUl,-ão, a l:tllbdl~1l1 u rvtuldgem, t) lrdn~jJOftu. o I

U armazenafllElOto, a comercialização. a propaganda come1'Cl81, a utilização, a
imprutlçãO, li exportAf'"Ao. o desllno tinal dos resfduos e emb<llilgens, o
regisuo, a (;Ia~rtea(fáo. o controle, a inspeção 9 a liSCi:thz~O de

. _ a rotOI(ICOS, seus componentes e anns, e C13 outras P'":,ov:;iOê"=,n",C1",a"s,,.:;:C=:7.:C':'::-J
~J _1~3 ~U~~ ,__Q~(e sol'rc.2_t)b_rig~loriedad~_~~~q _u~ill'!.des_ intef'M(j~ _~.o S~'it~~ Unico :

1111111~1111~111~'1111~1162
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N° ANO AUTOR EMENTA
de Saooe reservarem aos portadores de deficiência visual vagas para o
trabalho em câmaras escuras do serviCO de radiologia.

742 2003 BISPO WANDERVAL Acrescenta artigo à Lei nO 9.503 de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", em Que determina a instalação de aparelho
eletrônico iunto a semáforos, para l'9Qistro do ocorrência dCl infração.

743 2003 MANINHA Altera a Lei nO 8.Q76, de 1990. que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor, de forma a garantir que os serviços de atendimento aos clientes
seiam prestados de forma aratuita.

744 2003 BISPO RODRIGUES Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, para aumlilnlal o
percentual do valor das multas de trânsito arrecadadas a ser destinado para
segurança e educação de trânsito,

745 2003 BISPO RODRIGUES Determina que todo medicamento distribuído ou comprado com recursos
públicos federais, deverá conter na embalagem ou rotulo, um carimbo com os
seguintes dizeres: -Este medicamento foi comprado e distribuldo com
recUT~OS públiCOS fe<lerai1>, sendo proibida sua. -renda 00 C()~mÍ3liI.açãG sob

~- t-wô3- Iaualauer [}retexto ",
TEREZINHA Dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeiras de babaçu nos estados

i
FERNANDES do Maranhão, Piau!, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso 9 dá outras

Iorovidências.
748 2003 COLOMBO A1tem o art 22 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991 e acrosconta art.124-

A à Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, para elevar a contribuição
previdênciária da empresa que contratar aposentados e sospender a

Ipercepcão do beneficio dos aposentadosqu9 retomem à atividade.
149 ;2003 REINALDO BETAO Introauz alleraçoes na Lei nQ 10.636, ae 30 de <.1ezembro de 2002. que dlsp(le

sobre a aplicação dos recursos originários da Contribuição de Intervenção no
Domrnio EconômíCo - CIDE incidente sobre a importação e a comercialização
de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etllíCo
combustlvel, e cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -
FNIT.

751 2003 ASSIS MIGUEL DO Altera o Art. 1° do Decreto - Lei nO 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo
COUTO critérios da AnquadramAnto dA atividade rural. para fins de recolhimento da

contribuição sindical.
752 2003 DR. PINOTII Altera a Lei nO 9,313, de 13 de novembro de 1996, outorgando prioridades às

il'ldus\rias que produzem fármacos oe medicamentos u'lilizaàos no cuidado
eos doentes de AIOS e porladores de HIV.

754 2003 DEVANIR RIBEIRO Altera a Lei nO 6.766, de 19 de dezembro de 1979, quedisp6e sobre o
I parcelamento do solo urbano e dá outras providências.

757 2003 JOSE CARLOS ·Proibe as prestadoras dos serviços móvel celular e móvel pessoal de
MARIINE:Z utmzarem o serviÇO de mensagem para a veiculaçao de propaganda

comercial."
758 2003 BISPO WANDERVAL Altera a redação do art, 7<> da Lei nO 9.709, de 1B de novembro de 1998, que

regulamenta a execução do disposto nos incisos I, 11 e 111 do art. 14 da
Constituição Federal.

759 2003 MARIA DO ROSARIO Institui o Dia Nacional da Cultura de Paz nas e~olas públicas. e privadas, e
• dá outras providências.

780 ?OO3 MARIA 00 ROSARIO AIl~ra 0<:: artigos g2. 155 e 157 da Lei nO SOS!)..d9 1QQO. J=::statulo da Criança
e do Adolescente, e dá outrasorovidências. ,

762 2003 JOAO BATISTA Institui anualmente a Semana Nacional de Prevenc;êo e Combate ao Câncer
de Colo do útero e dá outras providências.

784 2003 ALCEU COllARES Reduzas multas devidas pelo descumprimento de obrigações acossórias do
imoosto de renda, nas condições Que estabelece.

7118 2003 PAUDERNEY AVElINO Revoga o artigo 32 da Lei nO 10.522, de 19 de julho de 2002, que "dispõe
sobre o Cadastro ln1ormativo dos créditos não qu'l\ados de órgãos e
enlldades federais e dá outras proVklênclas".

767 2003 BABA Dispõe sobre a reparação da União aos Regimes de Previdência Social, e da
outras providências.

768 2003 LUIZ BITTENCOURT Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997 ( Lei Geral de
Telecomunicações). obrigando as operadoras de telefonia fixa comutada a
divulaar a leQislação de defesa do consumidor nas listas lelefõnicas de
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N· IANO AUTOR EMENTA

769 ,2003 MEDEIROS Aller•• Lei n" la 555. de 13 <Ie novambm <le 2002•• f... de _Ieee. que
: os dttpendent&S de trabalhador falecido farào jus. om parcela unica, ao
I resgate do crél:lIto do complemento de atualização mone~ria. do Fundo de

\
GaranUa do Tempo de servIÇO. ae Que vala o ano 6° da Lei Complem8nlar n-
'Ia. de 2001.

770 i 2003 FRANCISCA TRINDADE ,Altera o valor da renda fami~ar per capiU para auferir a renda mensal vitallcia
I I E MARIA DO RosARIO instiluíd. pel. Lei n" 8.742. de 1993. assegura. gratificação nalalins aos
I seus bef'eficlários e dá outras prov;dências.

~2iJ031ILDE;-;U.A-;;RA=U..,JO,.----+A.-;~"'e-=ra:-a:-:::"'-:;d:::aç:;;ão::-:;d:-o-;:.ca=put-:;·'-d:;:o:-a"rt;-. '1SO<iC',"d.::õ"Le"'i""n··h9.<50;;'3',"de::02°3"de:;-;-se;:Õtem;;;;;:b"'ro;;'i
, ~ do 1997, que 'institui o Código de Transito Br.sileiro·, dispondo sollre curso'
I I ' de dlreGâo defensiva e Orimeiros 'S(K)'JfTl)S.I 713 : ~OOJ BI5t.'\ARCK MAIA Altora o Art. 5" da Lei r'f 1.060. de 05'~do·~fe~ve=re"iro=-:d"'.-'l';O;;:5~O-.------.,

,
, -i74'?OÕ:) 't~ARC-E-LOCli-ST-R-Õ --+"D''':-=oõe-;-:-.sob=::"'c:o:"Cad=ia"me=n"'to:-de:;::--;f;:."riae=o-=s.-------------jrifr :,1 /OIlJl

1

,tUUA"'UUCUNHA Isenta de pagamento da taxa de Inscr'lÇão para concurso pUDll<:o reallzaôO em
qualquer área do Tenil6rio N8Clunal a pessoa comprovadamente
desempregada 8 dá outras providêrclas.

, '

778 12U03 EDUARDO CUNHA DISpõe sobre a proibiçào do transpona de passageiros em pé em co~Uvos

em todo o Pais.

Di8põe sobre a obrigatoriedade da inclusão no curriculo escolar do ensino
médio c fundamontlll em lodo o Poi~, do c:!tludo do'! dopond~nci~ quimu fi a~

conseqUências do U!JO de drogas.

Altera o art. 12 da lei n° 9.!>04, de 30 68ternbro de 1~7, que dlsp08 soDre o
registro de variação nominal nas. eleições proporcion3l~

Acrescenta o 3rtigo 82 • A à Lei nl) 9..472. de 16 do Julho de 1997.

.- -- -- . - ._...j
Da nova redação ao art. 1° da Le. nO 8958, de 20 de janeiro de 1994 que
diSpõe sobra as relações entre as instituições federais de ensmo supenor e
de pesquisa cientiftca e tecnolOQica 8 as fundaçúes de apoio. e dá outras
l!0v~r.i.'1l'::'

DISpõe sobre mEMidas de seauranca (Im estabelecimentos oenitenciános.~~8J2003 'T<lÀOB&ISTA .. '-,-
791 20tJ3 FERNANDO DE

• FABINHO

~
""-?g.• ',"2ÜÕ-j" C"''i:II''C''O:"'D;;A~P''R''IN'''C=C''G-;:A-+.O'''bri=·gc:.--:dc:-,"CI,'"',,""',;:tu"""'_="CF"'.-'d"""",,="·r""='"'d-''-'UC:· '''''''=-:''.-=O'=-'-'d=-.",,,.;:u''"'''''"''"','',,,:;;;,''.",,,,,,;:-:g::d::'O::n''"'''d-11

1

:-h oxpresso, os cheaues esoeciais emitidos oor seus cl;anles.
i95 ,'0(13 LEONARDO PtCCIANI D,.põe sobre a nlQ\Jlamentaçao da ativ<dadeprofiS,,[mal de"""""Ps=-",,=-'-m-ol-'-"riC=-iS""'Ia---1e

t i.1.~\on2a a Ctlat;ao dos CooselhD!. federal e RegM?!'\3\s de f'sicomo\nddade.

~7791167'_ - -"-2"O~OO-3'" ACABDAO'OPJUf<l~IOIIU Ro"oga o ~rtigo 70 da Lei 4 117, de 1962, ex\ingi.llnd~ a pena de detenção
r-..-:.=: _ oara aue~ra emissora de radlodifusao sem autorização oficial.

Dá nova reJação ao arl 288 do Decreto -lei nO 2.848. de 7 de dezembro de
i 1940. CÓll<go Penal.

799 2003 NELSON MAROUEZElll Decl.ra o Suco de Laranja como bebld. oficial nas "",epções, eventos e
fAstas nmmllvidas nAln (",ovemo Bm~IAlm.

1111~llllllllllmllllllll64
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N' ANO AUTOR EMENTA
--- Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

- SIMPLES. pelo prazo de três anos. de empresa que tenha aufendo, no ano
calendêrio, receila bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) e igualou inferior a R$ 1.800.000.00 (um milhão e oitocentos m~

reais).
&02 20Q3 PAULO GOUVEA Acrescenta artigo à lei n" 9.503. de 23 de setembro de "1997, que '\nsti\ui o

Código de
Trânsito Brasileiro".

803 2003 PAULO GOUVf:A Altera iI ll:Idação do art. 320 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro do 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro" , estabelecendo destinação para os
recursos arrecadados com multas de trãnslto.

804 2003 ROGERIO SILVA Cria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF). e dê outras providências.

807 2003 FEU ROSA Institui o Dia Nacional do Escrivão de Policia.

809 2003 ElIMAR MAXtMO Dispõe sobre a assistência à mãe e ao filho gerado em decorrência de
DAMASCENO estupro.

810 2003 ELlMAR MAxlMO Inscreve o nome do Padre José de Anchieta no Livro dos Heróis da Pâtria.
DAMASCENO

811 2003 EDUARDO VALVERDE Acrescenta oaráQrafo ao art. 23 da Lei na 8.036. de 11 de maio de 1990.
817 2003 SANDES JUNIOR Obriga as mantenedoras de instituições privadas de ensino superior, a

aplicar, no mínimo, 5% de seu faturamento liquido anual na eKecução de
bolsas de estudos a estudantes carentes.

820 2003 SAMDES JUNIOR Da nova redação ao caput do art. 4" da Lei na 10.260, de 12 julho de 2001,
que "Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino

2õõ3
Superior. e dá oultas providências".

821- SANDES JUNIOR Acrescenta dispositivo à Lei na 8.699, de 29 de junho de 1994, sobre a
concessão de desconto de cinqüenta por cento nas tarifas de passagens
aéreas para pessoas portadoras de deficiência flsica. mental e sensorial e
ido505 com idade igualou superior a sessenta anos, desde quo o
deslocamento se destine à realizacão de tratamento médico hosoitalar.

823 2003 JOSE DIVINO Altera dispositivo das Leis na 8.072. de 25 de julho de 1990 que dispõe sobre
crimes 1\00\0000\1, bem como inclui pará':}~afu Úl\~O no art. 39 do Oecreto -
Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940· CódIQO Penal.

824 2003 JOSE DIVINO Acrescenta inciso no art. 10 da Lei na 8.072, de 25 de julho de 1990, que
diSpÕe sobre crimes hediondos, e dá outras provi~ncias.

825 2003 LEONARDO MONTEIRO Acrescenta inciso ao art. 2D da Lei na 8.036. de 11 de maio de 1990. que
dispÕe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

826 2003 LOBBE NETO Define diretrizes para a política de atenção integral aos portadores da Doença
de Par1dnson no êmbito do Sistema Único de Saúde • SUS, e di'! outras
orovidências.

827 2003 ROBERTO BALESTRA Altera a Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o uso de
controlador eletrOnico de velocidade e o .valor das multas.

828 2003 VANESSA GRAZZIOTIN Institui o dia 14 de setembro como Dia Nacional do "Soldado da Borracha".
830 2003 DR. PINOTTI Dispõe sobre o atendimento nos hospitais publicos da rede do Sistema Unico

de Saúde (SUSl.
831 2003 JOSE DtVINO Acrescenta inciso IX no artigo' o da Lei na 8.072, de 25 de julho de 1990. que

disDÕe sobre crimes hediondos e dá outras orovidências.
837 2003 DURVAL ORLArO Dispõe sobre a participação de assistentes sociais e psicólogos na estrutura

funcional das escolas.
838 2003 ENIVALDO RIBEIRO Permite ao contribuinte do Imposto de Renda, pessoa jurldica, deduzir como

CUl;tO 0\1 desper.a oj)emcio"a\. o salário pago '<lo empmgaõo cem idade ;,gual
ou superior a Quarenta anos, acrescido de vinte oor cento.

839 2003 ELIMAR MAxIMO Estabelece critérios para a abertura de novos cursos de Direito.
DAMASCENO

842 2003 HÉLIO ESTEVES Dispae SObre a uni<lade de tempo ele t8rifaçao nas cnamaClas originadas em
telefones publicos e dá outras providências.

843 2003 PEDRO CORREA Dispõe sobre a proteção do empreqo dos trabalhadores com 0010 menos 40

1111~llllmllllllllllll!~116S
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reI 12003 IIVAN RANZOlIN

· ':ESU~ IMicroempresa e da hnpresa oe Pequeno Porte. dISpondo sobre o tratamento
I I J JurídICO dd'erendado, Simplificado e favorecido previsto nos arts 170 e 179d~

I _ _ Consti1uiçoo ~rylt·__ .
· U11 2~ JuliO LOPES -r-ttera0_da Lei n° 9294. de 15 de jUho de 1996. esta"",....endn
~~ -----hrestriçães para a venda de bebidas alcOólicas e cU outras provulências I

872 2003 ZIlINOA NOVAES PH.llOO 3 'v.8IOJlar,..ã'1 de publooade quo utilize Imagens relativas ao i
~~ cometimento de . 005 de transito.

~
873 . ?orn . ARMAN.no MONTEIRO InslltiJI o prog.rama Nacio~ de Incenli.VO ;1 AtiVld3des EdUca.CIOrl.3ifi, Sociais:

e .:e C"mbat+: a Pobrez,J - PAES e cna o Gllr1Pflcadu NaCIonal Emp.'t:58-

~
ICidildã. I

.87~ 12003 GILMAR MA~ti~ _ ~_ ~ma ob~~lôriooe)(~~_do fundf:? d_e_~I!l~~_~· nascido~ J
I

877 '~'O(l:l CAP'-.O~ NAuEI~ ·Dj~~ lS4Jj Cf U dr... "'::;SC d.e lneülWnlúlllo ~ra os ::..er.I~OhJS Plll.lltCO=jS.
___1__ - J - .__ Federais, Estadu~a",is!.:e~M~u~",~·Cl~'p~a"õis,--·_~=~~__~_~__
~_8?9 . :!003 1El?Y~RPO~l!~~!'_ Ob.~i9!-élS ~mp.resas de Onib~~~J.er~_Gf~!.~merdsde vldeo.__ ~

1~II~Mmllllllmlllllllil'66
Documento: 33728 • 1

I
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.~.:-.:-.._------~-------------------------------I PROJETO Df LEI I
~'-T:~ ---- AU~R ';;;'~'dc,oadoeo.'DLl.ilSI,ro"d<~~NTA 1I

[847 í 2003 EDUARDO CUNHA Acrescenta o art 3' é Lei nO 9.093. de 12 de ..lembro de 1995. que dispõe

I 8<S Lú03 h

l
ÉlouARDO cu!liiii\" -- ~~;:d:e oOllh..m5aldo aovedor do mandamento 'imobdiáno podolá I

~ ! ser superior 00 valor de mercado do Imóvel.

~o !2oo::diLIMAR MÁXIMO Autoriza o Poder Executiw lJ criar centro! de atendimento lelef6nico I
. 'I DA"" ",'-.CrNO df:''itin,1 ~."l adteM~r~~ Í'un~IJs de abonos clardr~slino8. '

r 85íf12003 ~áiMM"MAXiMO P'rol"" o uSã de pI,!iiicldade em livros didáticos e material escolar. I
f- ' . DAMASCENO i I
I 8~i ;"'003i5J:'"dJ'CUNHA ." :~~n;;~'~~~~~'~r::'eo=~~ a con-'lrlJlr pre.,ON>S pora cuslO<liarí

452 2003 LUIZ ANTONIO FLEURY I Modifica os arts. 121 123. 124.185 de Lei nO 8 069. de 13 de julho de 1990.
1

· I Ique cj;spãe sobre o Es1atuto de Cnança e do AOoIescenle. e dá ""J
I I .. Ipro~dénclas. I

853 . 2003 I JOS~ DIVINO . Ol'.oóe sobte o 100f méximo p"""llido d. Alcatrão. Nicotina e Monó,ido de
f--,=--+~~-l-'~ Caroono CO arro roduzido e consumido em 1000 TemtOno Naoonal. I

. Aftera dispositivo da lei n(l 8.072, de 25 de jurtlo de 1990, que dispõe SObre
CN~$ hodK.ndos. l:w:Im corro 'ndu, '''CI~.o Q n.L"ncns 00 <Jrt. 288 do Decreto

~ Lei n° 2.848. de 7 de oezembro de 1940· Códm Penal.
L-85U2QQll.!:ll,!MBERTO MlCHILES Di""'" sobre a Institulç;lodo ano de 2004 como o Ano do Magistén.~·o'-,.~_--I

")~: l:"ü3 rÕMPE,(j DE-MAnÕS D,~ :.,obr~ 8 l.:rla'.:J'''' do Progrttnt;,.L de 'vh:-:':lcamanl:Js 30 TriltoiãolhOidor -
-.L. _I .~~_---+PMT! em ~-2!.Bmento aos nmnramas de sauCle aSSistencl81 ou ocuoaclonal.

rã65~ LUIZ Acrescenta paráqrafos no art. 280 da Lei nO 9.503, do 23 de setembro de

I ~ ,. '11Y:J7, QllU -instilu.l,) COdigo.· de TrânSito BraSIleiro", dispondo sobre o auto de.
l.nJr~o por meIO o~trOnico._ _ _ _ _ _ _ __

: 867 -lOOn ANORE I UIZ Oispõo sobre a ohrigaloriedade da utilização de mecj;dores incj;viduais de I.
consumo de produtos essenclats para a populaçao por parta das empresas ~

conc.essio,nãnas de serviços públicos e empresas estalais. e dá outras I

rrr.."ldênr.la., I

na Ilha da Trindade.
,
f-Allera OS artigos 221 e 234 de Lei n' 7.585. de 19 de dezembro de 1986. que
!(jlspOEl sobre CôdIqO Brasileiro de AeronaullCa.~

, 2003 I JO O MENDES DE Altera a LB1 n' 9841 de 5 de outubro d. 1999. que "institUI o EstaMo da I

2062 IJANI05)
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aao 2003 EDUARDO CUNHA Di&OÕe sobre as compras d9 rgmédiOG 9 eauioamontos de saúde PAI::! llniolo.
884 2003 ROBERTO GOUVEIA Estabelece regras para a aplicação de recursos em empreendimentos

habitacionais de interesse social, realizados sob regime de mutirão e
autoaestão.

8811 2003 BISPO WANDERVAL Dispõe sobre obriyayiíes uus r(jlJli~ntes li revendedores de velculos

~~
aulomo\ores iunto ao consumidor.

JICO BRONZEADO A BR - 317 fica denominada "RODOVIA WILSON PINHEIRO".
893 2003 INALDO LEITAO Allera dispositivos do Decreto - Lei nO 3.689, de 03 de outubro de 1941-

189612003'~OGÊRIOSILVA
C6diQO de Processo Penal.
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 140 da Lei nO 6.404, de15 de
dezembro de 1976, para assegurar a participação dos trabalhadores na

.oestão das amoresas reaidas cela Lei de Socíedades Anônimas.
898 2003 ROGERIO SILVA Modifica o inciso VIII do art. 231 da Lei n° 9.503, de 1997, para prever como

penalidade a apreensão do veiculo.

899 2003 ROGERIO SilVA Altera a redação do inciso IX do art. 22, da Lei nO 9.503, de 1997. que insUtui
o Código de Trânsito Brasileiro.

900 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta o art. 322 - A à Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), punindo a reivindicação da autoria de proposições e obras não
realizadas oelo candidato.

901 2003 ROGERIO SILVA Dispõe sobre o enquaoramento 00 proplietáno rural que trabalha em regime
de economia familiar como contribuinte da contribuicão síndical rural.

902 2003 ROGI::RIO SILVA Dispõe sobre a cobranca de pedâQio.
904 2003 ROGERIO SILVA "Modifica a redação dos § 3° e 5° do art. 121, da Lei nO 8.069, de 13 de julho

de 1990 - Estatuto da Cnanca e do Adolescente",
905 2003 PASTOR REINALDO Altera a Lei nO 9.795, de 27 de abril de 1999, que "dispõe sobra educação

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências·. para estatuir sobre camp::!nh;:l~ Mucativac: c:nntra o tráfico de

I alantas e animais silvestres nos vôos de companhias aéreas brasileiras.
906 2003 L1NCOLN PORTELA Institui a "Semana de Orientação quanto às doenças sexualmente

1------- transmissil/eis - DSi's".
909 2003 CARLOS NADER AcraS(;enta parágrafo único ao art. 8S da Lei na 9.503 de 23 da setembro de

~o
1997, aue ínstitui o Códiao de Trânsito Brasileiro.

20Q3 FRANCISCA TRINDADE Estabelece incenlivo liscal às empresas que contratarem empregadas
mulheres chefes de farnflia e dá outras providências.

911 2003 CARLOS EDUARDO Acrescenta dispositivo ao art. 105 do Código de Transito Brasileiro, que
CADOCA ,disDÕe sobre eouioamentos obriaat6rios dos vefculas.

912 2003 DA. HELENO Modifica o dispositivo da lei nO 10.211, de 23 de março de 2001, que alterou
a Lei na 9.434, de 04 de fevereiro de 1997, inserindo O § 3° no Art. 10 para
permitir que a confecção da lista única de espera para transplantes Çlasse a
observar o arau de orioridade de emeraência médica.

913 2003 ALEXANDRE CARDOSO Modifica a Lei nO 9.478, de 6 de Agosto de 1997, estabelecendo os requisitos
ne di"lrihlli~n dI! Il::!rtir:ipl!çlin onllemamentill denominada Bônus de
Assinatura.

915 2003 EDUARDO CUNHA Proíbe o armazenamento de armas e munições e dá outras providências.

916 2003 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a disponibilização da percentual de 1% de alíquota do IPI e do
IR para aplicação em programas de alimentação para a população careres
elou desempregados no País.

920 2003 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes
pl;jssoals colellvos em eventos 00 q"alquer natureza com cobrança de

'----~. '-- inoresso.

•.. ;...
. . '~;. .' .'.
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921 2003 EDUARDO CUNHA, I
,

Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização nos Mooiclpios de seméfalOs
iROuipados com dispOSitivo sincronizado sonoro e adota outras providênctas.

2003 GASTA0 VIEIRA90112

[

21 2QOJ JosÉ MENDONÇA -o.spõo sobro o inclu3Õo no SIMPLES da& seguintes p0u095 jurldieas" I

BEZERRA locação ou ad,,,,,"straçao de ,móvel; propaganda e publicidade; factoring e I

I prestaçao de seNiço de conservaç.io. limpeza, vigiléncla e 1ocaÇéo de méo:

de obra~·,-.-~~~,.....,~~==,....":c_=_====0_7=,...,....,,,..,_,.,:_1
:, 92~UUj ALMI~R~Mo'OU=RA~----I-'A"Il"e""'rd o capul ao art 11 da Lei nO 9.841. de 5 uo outulJro de 1999. i:I fillllltr

I dispor SClbre o tratamento diferenciado ClISpensado. no campo trabalhista. â

h I rnicmemntesa a à empre'Sa de ~e"n",o-""oort,,'e"'.~__,,__~_---_c_1
oF

4

:':003 JULIO LOPES Prolbe a tnscnçao dos tennas 'IQm", ·sua....e· ou semelhantes noS maços de
I ; cigarros e da outras providências.

f
934 ! 20Õj-~GERIOSILVA Inslnul Contribuiçllo de Intervençéo no Domlnio Econômico destinada a

I financiar pr09ramas de Il'8tamenlo de d(llilnÇ<:ls pm'v'OC".Ma,;; r..elo uso da
bebidas alcoolicas.

935 I' :!003 ROGERIO SILVA Anislia sançóe::i aplIcadas a eleitores 8 membros da mesas recoptoras que
nào Juslificaram ausência nos p1eoos eleitorais de 6 e de 27 de outubro d'3

==--1=~-=-!-==.~cc;_-_-~-~2:';'OO"'2,~.---.--_------~~--~----,-{
~ 937 2003 OElEY Altera 3 LeI n° 6.938. de 31 de agosto d8 1Q81, prevendo o segure de

resoonsabilidade avil oor dano ambiental, e dá outras....P~V1,!;d.~é"ooa!'_'·.,s'_. _{
838 2003 LUIZ BITTENCOURT . Ar:r~scenla allnea " .. ao inciso 11 do artigo 801

, e par.igrafo 4~ ao mesmo

k ...,..-h-=+======----j'-'.'!lrti~gl2o..!' de;"!.'L..e"i!'.n·:.!9".250~"-, ~de~_26f!!..d~e~de~z~em~br~oC'd'!'e:.J1~Y'l~5e.:.-=__,___;_;=__=_=c_:;__{
90111 2003 WILSON SANTOS Anera o capu, do art. 9" da Lei n· é.019, de 11 de abri de 1990. a fim de

permitir a aplicação das dispor'HtJilidades finanCdiras do FAT, em depósitos
eSl"lArja~ n~ cooperativas de crédito q«Lg'Je trata;] Lci "I

Q 5.764 de 1971.
In~l:IIu; a d:.Jt3 d~ 28 de julho de 1823 oomo data de ad,~s~o do MaranhàO à

j.....,~-+_-j.....,--_=~~=_-~lndependê,KI3.!-do~B"!ra'õS!!!il.'------~~-_~-~~_-~
94~ 2003 PEDRO FERNANDES D"\lOO ""bre a obrigatoriedade de arrola otltial de .e''''los ...... de{a~

l---- _ ~. __~~ --I!!nO",c",lo~DI. e dê outm3 providôncios,
945 2003 FEU ROSA D1s\lOO sobre o diMilo de o. mutuarios de crtdrto rural TBCOfTerem a

InstituirN:.s artHrrais oara o cálculo de seus sa!dos dtlltodores.

A52

I969 2003 CARLOS NADER
--I-- -I--.

....!!!.. L?OO3 GERSON GABRIELLI
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PaDiloscopista Policial Fedaral na Carreira Policial Federal.

973 2003 MANINHA Dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio ao Esporte de Alto Rendimento-
FUNDES e dá outras orovidências.

974 2003 MANINHA Dispõe sobre con<\iç.ões para fixação de "Horário de Verão" nos estados 00
regiões oeooráficas do TenitOno NacIOnal e da outras orovidênClas.

915 2003 ANTONIO CARLOS Acrescenla o art. 48 • A à Lei nO 8.078, de 1990.
PANNUNZIO

978 2003 FEU ROSA Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras bancárias
demonstrarem. nos extratos de movimentação de seus clientes, todos os
encarnas, despesas e taxas, e dá outras providências.

980 2003 MURILO ZAUITH Altera a Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976, Que dispõe sobre o Programa
de Alimentação do Trabalhador, a fim de vedar a concessão por meio de
líquetes e vales refeição ou alimentação e de declarar a natureza não salarial
da parcela paga in natura ou em esoécie.

983 2003 COLBERT MARTINS Il.ltera a lei ,,°9294, de 15 de ~1J1t\(} de "\006 que "d\spôe sobre ae. ree.triçõee.
ao uso e à propaganda de produtos fumlgeros. bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agricolas. nos termos do § 4° do art.

9i4
220 da Constituicão Federa'",

2003 LUIZSI:RGIO Altera o Decreto - Lei nO 791, de 27 de agosto de 1969. com o intuito de
determinar que as praças de pedágio sejam localizadas em pontos da via e
dá outras orovidências.

989 2003 RONALDO DIMAS Dispõe sobre estimulo temporário à regularizaçao espontânea do atraso no
cumprimento da obrigação de declarar. no âmbito do imposto sobre a Renda.
nos casos aue esoeciliea.

990 2003 EDSON DUARTE Revoga o art. 27 da Lei nO 6.453. de 1977, extinguindo a pena de reclusão
para Quem se manifesta contra atividades nucleares.

991 2003 GASTÃO VIEIRA Altera o art. 13 do Decreto - lei nO 236. de 28 de fevereiro de 1967, que
"complementa e modifica a Lei nO 4.117, de 27 de 8Qosto de 1962".

993 2003 ANDRELUIZ Determina a proibição da cobrança de qualquer taxa nos pagamentos fe.itos
através de boletos bancários que alterem os valores contratados e dá outras

Iprovidências.
995 2003 CARLOS SANTANA Dispõe sobre a destinação de im6veis residenciais pertencentes à Rede

Ferroviária Federal S.A.
996 2003 PAULO GOUVEA Acrescenta p;lráQTafo ao art. 28C e artigo ao capi\ulo \/\\ ROa Sinalização de

Trânsito" da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código
de Trânsito Brasileiro".

999 2003 ElIMAR MÁXIMO Altera o art, 564, 111, c, do Decreto - Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941
DAMASCENO

1001 2003 EDUARDO PAES Altera Lei nO 6.766. de 19 de dezembro de 1979, prevendo a possibilidade
dos proprietários dos lotes fixarem o rateio das despesa~ decorrentes de
serviços de interesse coletivo.

1003 2003 CARLOS NADER Allera a redação do § 2° do art 3° da Lei n° 9.099, de 26' de setembro de

.1004" 1995.
2003 CEZAR SILVESTRI Acrescenta parágrafos ao artigo 46 da Lei nO 9.610. de 19 de fevereiro de

1998, e dá oull'as orovidências.
1D05 2003 FEU ROSA Dá nova redação ao inciso I do art. 40 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de

1997, aue "institui o Código de Trânsito Brasileiro",
1007 2003 DIMAS RAMALHO Permite ao contribuinte do imposto de renda deduzir do imposto devido parte

das doacÕ8S feitas a entidades de ensino público suoerior.
1008 2003 ANGElA GUADAGNIN Considera a neoplasia maligna de pele como doença relacionada ao

trabalho.
1009 2003 CORIOLANO SALES Dispõe sobre a criação de uma Universidade Federal na cidade de Vitória da

ConQuista, na RBQiào SUQoes\e da Bahia.
1013 2003 RICARDO IZAR Tipifica a conduta de não cumprir ou cumprir insalísfatoriamente ordem

iudicial.
1014 2003 RICARDO IZAR Dispõe sobre a identificação e os padrões de Qualidade da água adicionada

de sais e envasamento para comercializacão.
1016 2003 RENATO CASAGRANDE Acresce o art. 19 - A à lei nO 9.795, de 1999, Que "dispõe sobre a educação

ambiental, institui a Politica Nacional de Educacão Ambiental e dá outras

1111~1111111111111111111~Q
, Docum9nto : 33726 • 1
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providênCias·, para delennlnar a deslmação ~ educaç.ao ambtental de um
, ;.cr.:.cnl.J,,1 do~ >:::' ;to~ com prJ,>-J~i1, Ica comeraal oe prod'Jlos com
~embal.aQen5 descartáveis.

JOSé DIVINO Allera dlo;pD'ilbVC ela Lei nCl 9 478. de 06 de agosto de 1997. que dispõe sobre
~ 1·'01111-.:.•• I:..d8,,-,>6t.w NiJ-:.ion,,1 t: éJ~ dll'..JadU& ~Iallvar. ao ll\():hJCt.M.Q do

Petróleo.
CAR! 95 ~QER___ .~.~~rrELScen!l.i~ClS.~Y"~l~nQ .8 07? d.e _~~~~9__~J ~~.~ _____--,--

I Co"\I"'I.LO::. NAu:ER ~(Ji~~na ..~ d~'1o OI Lei n." ~.O.J6. <1e 11 de n'<110 llt~ , g~. ~ lod oulras
rovldcnC..,,3••

.'JI.Ç'=- ~l.·~!:'o___._~·tr:~I~f.i1t?~.Qla do Tra-ºalhQ.:J·~ ':P~I ~J._Tr8~a1t'(id9!~s_·________
MútiêlRA FRANCO IDispõe SObre a dedu11bi11dada no lmposlo de ,enda dos pagamentos

eretuados pelas pessoas físicas. a Ululo de juros em financiamentos, nas
cor.dicoe"i o~J)rica

L\.I'S CARLOS HEINZE I~ispóe sobre a movimentação da c:onlll vinculada do lrabalnado< no FGTS
, ~ cara o c.utitei<;) de WfCjQ um'4e.n;i!Af'iO, _._,---------

,;JlboJÓe .sub:" a... ',~: .....nlE:..~ da Tv carnara e TV 56O...l((.I Ur:l co;nal abeno, . )/.0 (A.L~AS

, oara lodo TanilOOo Nacional.
MARCELO GUIMARAES I Acrescenta dlSpo.~ivo ao a~_ 105 da Lei n' 9.503. da 23 da salambro ele
.-,L -' r;7. o,(OilaIaC8cc·" C"'.., equ'par".mu d>ll\jdlOOu do' ,alouloo J.

3sS3g0ir'0& os b:lI'nu; kltorais do protoção, 8 dá outra& provtdêncías;.
,JOAf) PAULO GOMES, RC'\'og-ft o ;nr.:'5(t 11 110 § 5° do :ut 39 da lei nO 9.504. de 30 oe setembro de
DA J LVI\ --j,9ft7; aue9L:dnca § u) ao mesmo aJtlQO, e (Ia ootras DroYldênws.
ELllAAfÚ;iÃXIMO-- Introduz art. 229· A no Esfaturo da Criança e do AdOlescente - Lei n' 8.069.

1021 'IO:~

,Uó:2 1-ioo3j
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1051 2003 ANDRElUIZ Dispõe sobre o preço de compra do leite in natura pela usinas de

beneficiamento, indústria de laticlnios e cooperativas de produtores e dá

~Õ52J2003
outras providências.

ANDRE LUIZ Estabelece penalidades ao fornecedor pela infração dos dispositivos que
menciona da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Def~ do
Consumidor.

1056 2003 RICARDO FIUZA Dá nova redação ao artigo 58 da Lei nO 6.015, de 31 de Dezembro de 1973,
Que "dispõe sobre os r6Qistros públlcosw e dá outras orovidências.

1057 2003 REINALDO BETAO Concede isenção de pagamento de pedágio em rodovias federais aos
velculos Que menciona.

1058 2003 COMISSAODE Altera a redação do § 1° do art. 651 da Consolidação das Leis do Trabalho,
l.EGISLAÇÃO fixando o foro para teelamação trabalhista quando for parta agente ou
PARTICIPATIVA viaiante comercial.

1059 2003 COMISSÁODE Altera a redação do inciso 11 do art. 1.187 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro
LEGISLAÇÃO de 2002, que institui o Código Civil.
PARTICIPAT1VA

1060 2003 EDUARDO CUNHA DisDôe sobre os precos de passaoens e dá outras orovidências.
1061 2003 GUSTAVO FRUET Acrescenta inciso VIII ao art. 90 da Lei nO 7.444, de 20 de dezembro de 1985.

que dispõe sobre a implantação do processamento elelrOnico de dados no
alistamento eleitoral e a revisao do eleitorado.

1062 2003 GUSTAVO FRUET Altera a redação do inciso I do art. 9° da Lei nO 7.444, de 20 de dezembro de
1985, que dispõe sobre a implantação do processamento eletrônico de dados

~--
~Sl alistamento eleitoral e a revisão.do I!leilorado. ___

1063 2003- 'ELIMAR MÁXIMO Altera os arts. 162 e 244. nO,capítulo XN "Das Infrações·, da Lei nO 9.503, de
DAMASCENO 23 de setembro de 1997. Que "institui o CódicIo de Transito Brasileiro.

1064 2003 JULIO LOPES Altera os §§ 1°, 2° e 3° do Art. 184 do Decreto· I.ei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940· C6diQO Penal.

1066 2003 POMPEO DE MATTOS Altera a redação do § 2° do art. 3° da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de
1997, estabelecendo a realização de segundo turno nas eleições para

'1õ68
Prefeito, em municípios com'mais de cinQüenta mil eleitores.

'2003 BETO ALBUQUERQUE D~spõe sobre Cl criação du SÍljtema Permanente de Planejamento de
Transporte - SlSTRAN e dá nova redação aos arts. 6° e SOda Lei nO 10.636,
de 30 de dezembro de 2002.

1ot19 2003 ROBERTO PESSOA Declara Padre Cícero Romão Batista Patrono do Banco do Estado do Ceará -
BEC.

1070 2003 RUBINELLI Altera a Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, no que especifica,que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui nannas
oara licilacôes e cnnlral[)§ da A.dmini~tracãoPública f! dã outras Ol"Ovidilncias.

1073 2003 PASTOR FRANCISCO Altera a redação da Lei nO 5.700, de 1 de setembro de 1971, que "dispõe
OLIMPIO sobre a forma e aoresentacão dos 'Símbolos Nacionais".

1074 2003 MAURICIO RABELO Obriga a contrataçãO de seguro para os empregados das empresas de
comunicoç;]o socialom mis~o de risco.

1077 2003 GASTA0 VIEIRA Dispõe sobre conteúdos curriculates da fonnação do Pedagogo para atuar
iunto a estudantescolll restricão de locomocão.

1081 2003 MENDES RIBEIRO Cria a Area Comumde livre Comércio no Município de Jaguarão, Estado do
FILHO Rio Grande do Sul e dã outras prOvidências.

1085 2003 ENIOBACCI Altera o artigo 7° e acrescenta parágrafo 6° à Lei nO 10.426, de 24 de abril de
2002, isentando e anistiando multas por atraso na entrega de declaração do
Imposto de Rehda B dá outras providências.

1086 2003 ENIOBACCI Institui o Programa Nacional de Incentivo ao Combate à Fome e dá outras
providências.

1087 2003 ENIOBACCI Detennina que as .instituições bancárias e I ou instituições financeiras com
agências no Brasil. sejam responsabilizadas. solidariamente. ao entregar
talões de cheaues aos clientes e dá outras orovidências.

1088 2003 ENIOBACCI Altera0 artigo 763 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil -
e acresCenta os oarágrafos 1°, 2°, 3° e 4° e dá outras providências.

1091 7003 DURVAL ORLATO Dispõe sobre a exigência para que hospitais municipais, estaduais EI federais
implantem um programa de orientação à gestante sobre os efeitos e métodos
utilizados no aborto. auandoeste for autorizado legalmente..

1~111~1111111111111111111171
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~O AUTOR EMENTA1101] 2003 MARIANGELA DUARTE Autoriza O Poder Executivo 3 criar 3 Unr.,.ersidadé F8de~ Chill 9;abc.ad2 I

Sanlista e Liloral - SP (UFBSL), por desmembramenlo da U..-ade
Federal de São Paulo IUFSP1, e <lll outras orovidêooas.

1096 2003 BERNARDO ARISTON InstitUi o Dia 5 de abtil como o -Oia Nacional do Samba.-
1090 2003 PAES LANDIM A1llJrd i:I L~i n° 9.311 de O::; t.ItI dtlZ8ll]lJf~...sLt1 J..~~.. _--- --- -------

1102 i2003 PAES LANDIM Dispõe sobre prisão preventiva, liberdade condicional e concessão de
comulacão de Dana, indulto ou anistia

1103 12003 !JOSE JANENE Díi nova redaçjc aos artigos 90 e 43 da lei n" 8.935, de 18 de novembro deUi 1994, ~ue "regulamenta Oano 236 da ConsUlu,Çilo Federal, dispondo sob",
serviÇOS notanais 8 de registro- permitindo a prática de atos notariais no
<'mbilo da circuscricAo da Comarca.

1105 2oo:i 1GIVAL:JO CARIMBA0 Proibe a disponlbilizaçao de serviços de te-lessexQ no sistema de telefonia

1'108-~0031 iNÂLDO-lEITAO
braslJelro.

o:r;:omma • Desembargador Smão Fernandes CarIJoso Cananéa • o Núcleo ,

'1112 :!OOJ1EDUAADÕ CAMPOS
de Apoio Téc",co as Uma. EletrOnicas Oa Jooo Pessoa - NATU I.
In;)lILu; o dI() l) do dOUlmbro como o ~Ç'ia Nacional d<.o Frovo·. I

Ú14 -I 2õ03l MAX ROSENMANN Dispõe sobre éI distribuição da receita pr~vBntOf1le da cobrança de ingressos ,
~m Pamues NacionaiS aos Estados e Municl'}:os. I

-1115 2003 CARLOS NAOER AdICiona drspüSlhvo ao al1. 39 da t~i nll 8 078. de 11 de se~mbru de 1990.
que eJlspoe soore a pro'eeao CIO con~tJmtCIor e C1J OI.!lras provIOênClas.

1118 2003 DEVANIR RIBEIRO Altera a Lei nO 7.418. de 16 de d&zembro de 1985. qUE'. InstlfL'i o vale -
transPOrte e dá outras oro",t<lênc~s.

1120 2003 RICARDO IZAR D,spOe sobre a residência odontológica obrig,}lória pala o exerclQo
profissK>rILlI.

~_21 2003 RICARDO IZAR Regula a_"neiculação de propaganda em paineis eJEllrO"icos.
1123Tfu03 RICARDO IZAR Dispõe que loda escola de ensino flJlk.amental :i8,a obngada a dispor de

~24
orofi"~MI da ârea de Fonoalldiolnnia

2003 RICARDO IZAR Altera a lei nQ 9.503. de 23 de setembro de '997. que instíh.i o Código de
TrânSIto Bras;leiro. cara disoor sobre o recurso a Denalidade de trânsito.

1127 2003 RICARDO IZAR DISpõe sobre vagas nas empresas para trabalhadoras com ma~ de .0
f--;t28 "'io03

(Quarental dnoa dI! idado, nos casos ~~fic_~.
CARLOS ABICALI L "Dispõe sobro a criação do Programa Nocion.1 de SaOOe Vocal do pr%sso(

da Rode Públtca de Ensino e d,a outra~_vidências".

1130 2003 LOBBE NETO ,Altera Oa~ 763 do Cód;oo Civil - Lei n' 10.406, de10 de laneiro de 2002.

b
ll)ÕJ "tU§i:J'NUUAi-< I~ !I:.&Labelece que os EstadOS, o Dlstnto Fedoral e os Municlpils somunte

poderão receber os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente após 8
I ins~!uir.;ão de ~us resDectll/05 ConseJh05 de Meio Ambiente.

1133 2003 MilTON CAROlAS I.Dá nova redação á allnea b do inciso I do art. 30 da Lei nO 6.212. de 24 de
, julho de 1991, para determinar Que o fllCOlhimento da contnbUi<;OO

: 11341 12003
.~!!,=-vldencláno soja efetuadO no dia sete ':to mês~nte ao da competência.

WILSON SANTOS i Acreseenla ao arbgo 7~~el n' 10.406. de 10 de janeiro do 2002. QUo

1'1]7 ,2003
in..htllll. o r.Minn C~vil. o mfo UnICO

WILSON SANTOS I Altera o art, IDe da Lei n' 4.737. de 15 de lulho de 1965 (Código Eledoral'., I I instituindo hmlte mlnimo de "0105 para a eleção do candidatos a eleições
i Drooorcionais.

1 1130 2003 MARINHA RAUPP I AcrC3f.;Cllto inCt:JO VI ao pelrOgrofo úniCo do art. 2" da Loi nO 7.053, dI! 24 do
, outubro de 1989, e dA ourras providências.

1142 2003 DARCISIO PERONDI I~Ilera a Lei nO' .283, de 18 de deLembro de 1950, alterdda ptIla LeI nO 7.889.
I de 23 do no"ombro de 1989. que "Dispõe sobre insoeção Induslnal e
~nil"nd do~ pn.Jl.JuW:lo du ori~em .mlllral", e Od oulrdS prOytdêllcklS·.

1143 2003 f EU ROSA Altera Q v;Jlür da multa IrbJtária estaoelecida na ahnea b, do § 1- do an.. 88
da Lei nG 8.981, de 1995. e dá oulral; prOVidências.

1145 7003 LUIZ CARLOS HAUlY Mera a La: nll 5.700. de 11) de selembro de 197 J, Que -oISp6e sobre a 10nna
e a aoresenbtàQ dos 51mbOlos NaCionaIS e dá outras proVidênCIas·.

1147 2003 MARIO ASSAD JUNIOR Dispõe sobre a aplicaçao do partela dos dapó~los especiais remunerados do '
fcndo ~~ Amparo ao Trabalhador - FAT em programas quo ampliam ••

i
oportunidades de emprego B renda aos lrabalhadoras com pelo menos 40
anos de idade, e dá outras Qrovidências.

1 1151 2003 ICARLOS SOUZA DJsoõO-S(;breaSbtiaada~

2062 (JANiC'51
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1154 2003 ELIMAR MAXIMO Acrescenta a expressão "preconceitos religiosos' ao § 1° do artigo 1° da Lei

DAMASCENO nO 5.250. de 9 de fevereiro de 1967.
1155 2003 ELlMAR MAXIMO Regulamenta o inciso VI do artigo 5" da Constituição Federal, assegurando o

DAMASCENO livre exercício dos cuttos religiosos, garantindo proteção aos locais de culto e
suas litul]:lias e a inviolabilidade da liberdade de consciência.

1156 2003 ROGERIO SILVA Eslabelece limite para a cobrança de juros no financiamento de compras de
bens e servicos feilos par intermédio de cartão de crédito.

1157 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta inciso VII e parágrafo 7" ao art. 1° da lei nO 9.755, de 16 de
dezembro ae 1998, amplianao a relaçao aos dadOs e informaçOes
divulgados. em página da rede mundial de computadores. pelo Tribunal de
Contas da União.

1158 2003 ROGERIO SILVA Altera a redação do parágrafo 20 do artigo 3" da Lei nO 9.099. de 26 de
setembro de 1995 e dá outras orovidências.

1159 2003 ROGÉRIO SILVA Cóa o Programa de Financiamento da Casa Própria Rural e dá outras
! providências.

1161 2003 ROGERIO SILVA Toma crime o fato de ofender a honra de pessoa morta, acrescentando artigo

~162 -- ao Decrellrlei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códiao Penal.
2003 ROGERIO SILVA Acrescenta dispositivo ao art. 158 do Código de Trânsito Brasileiro, para

~i163 2003
tomar obriaat6ria a aorendizaqem noturna.

ROG"'RIOSILVA Altera a redação do capul do art. 551 do Código de Processo Civil, Lei nO
I i 5.869, ele 11 de janeiro de 1973, para suprimir a funçao de revisor no recurso

de aoelação e nos embal'Qos infrinoentes.
1164 2003 ELIMAR MAXIMO Inscreve o nome do General Osório no Livro dos Heróis da Pátria.

DAMASCENO
1165 2003 ELlMAR MAXIMO Inscreve o nome de Heitor Villa - Lobos no Livro dos Heróis da Pátria.

DAMASCENO
1168 2003 L1NCOLN PORTELA Proibe o uso de cigarros. charutos. cachimbos e demais produtos fumlgenos

em restaurantes e simUares.
1170 2003 NEUCIMAR FRAGA Altera o artigo 2° da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre

o financiamenlo ao estudante do ensino superior e dá outras providências.

1171 2003 LEO ALCANTARA Altera a Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, para dispor sobre a veiculação
de mensagem de advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas.

1172 2003 PROFESSORA RAQUEL Dispõe sobre as diretrizes da polltica nacional de formação. certificação e
TEIXEIRA valorizacão do maoislério oúblico.

1173 2003 DR. HELIO Altera a Lei n" 7.418, de 16 de dezembro de 1985, Que dispõe sobre o Vale-
Transporte, a fim de permitir o paqamento do benefício também em esPécie.

1175 2003 ALBERTO FRAGA Acrescenta o Artigo 44 - A à Lei nO 9.636, de 15 de maio de 1998, para
ressalvar direitos de adquirentes de parcelamentos de imóveis de domlnio da
União, oriundos de ocupações para fins residenciais, no Distrito Federal, e dá
outras providências.

-~-m.- 2003 ALBERTO FRAGA Dá nova redacão à Lei nO 7.289, de 1984.
1177 2003 COLBERT MARTINS Dispõe sobre dados obrigatórios nas faturas telefônicas e adota outras

Iprovidências.
1178 2003 ASSIS MIGUEL DO Dispõe sobre a criação de Cadastro Nacional de Pessoas Flsicas que

COUTO realizarem lIiaaens ao exterior.
1179 2003 OSMANIO PEREIRA Altera a Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995, que "dispôe sobre partidos

polfticas e regulamenta os artigos 17 e 14, § 3", inciso V, da Constituição
Federal".

1181 2003 LEONARDO MONTEIRO Esldbelece direlriLes p;:Iri:l vlnincação da segurança de barragens ae cursos
de água para quaisquer fins e para alerros de contenção de reslduos Iiquidos
industriais.

1182 2003 LUIZ CARLOS HAULY Altera o caout do art. 41 da Lei n" 8.213, de 24 de iulho de 1991.
118~ 2003 JOS~ IVO SARTORI Dispae sobre o cancelamento de débitos previdencianos (cota patronal) das

Associações de Pais e Amiaos de Excepcionais - APAEs.
1187 2003 MARIANGELA DUARTE Allera a redação do art. 84 do Decreto - Lei n" 3.689. de 3 de outubro de

1941 - Códiao de Processo Penal.
1190 2003 CARLOS NADER Dispõe sobre a utilizaçao de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de

Servico do Trabalhador, oara a Quitacão de orestacôes atrasadas no âmbito
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PAtlTlCIPATIVA
2003 COMISSAO DE Substilui no § 2" do art 1184 da Le, n' 10.406. de 10 do janeiro de 2002, a

I
'_'=·3iS .. AÇAo l;KPIl;~O í '. c; *::i... on~ Ctêt ,.:..as Conl.'l':>ei.: pt.r "CulllalJlbbla-.

I PARTICIPAnVA

I 2003 ICOMISSAO DE Modifoca a descJição da Rodovia BR - 45'.
. _' .•".iI:':'LAÇAO I

~ARTICIPATIVA
Dispõe sobre a concessão de tuteia anlecipadã'(je'iributos ou contribuições e I. 7001 E-ÕUARDO CUNHA

I Clà Outra..; uKM"êIi<,,;&dS.

I 2003 I'NALOOlEITAO AcreSQllnla dispositivo ao Decreto-lel nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
C6dioo nA Pmc.assn PArIa!. "I mvoo.. o r1M:mto-t f'!'; nO !i~? riA'~ f1fl "h,.1 rift

12003 iINALDC LEITAO
--j 1~6~.

Acrescenta artigo à lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995.

dá t\IJlAS pro..,.td~~a~, para :->ermlllr o saQu~ dos complemenlos deI : atuali~o monetéria em situação de desemprego InvokJnt:!rio, nas

1-= I """"n.-..r"",=_--tCcoC:"n",di':':e',,-,.,,,m,,-,,,,,u";.-".2J'~'f·~""ca"7'=:-;;:7:;::C::::;---;;;;-:;:-;-::C--::<"onc<c:o::-..-n-:;--!
121Õ 7003 PASTOR FRANCISCO AcreSCen!d .. :1B[k.J;~) da al:nca -b- do art. 2° da lei nO 7.295, de 19 de'

L- ~ OllMt'IO ,,-_1:de~z~em!.!b~ro~d.!!..!!1911~4':-C-:-:-;"'-:-====~=c::-c=======-:-iI 121212003 LUIZBíTIfNCOURT [);spOO sobro O Iral3menlo prelerencoal aos Idosos. portadoros do dcticiéncia
u :'lar.;.~~ ·1"· e\r·.'1I10!. CUlltlral5. anlstK:o. 005" Jrt JJ e '":Jml",·u:,

f1213l2i.1213 2003 LUIZ BITTENCOURT A1lora a Lei n" 9.393, do 19 do dozombro do 1996. para isentar do Imposto
I I sobre Propriedade Tenitotiat Rural (ITR) os irnOVF.lIS coberto com malas

nalrv,JS. r

1-;'12;;1""5~2~oo;o3~~~7.~~,--_--+R:"eg"u",la",me"""",,'a,-,a,-,G,,,uarda==Por1=ua,,,,"ri,,-a'~--;O-----:'-;--;---'--'---'-"'7.,.,---
1217 ,2001. PAEq l ANDIM Insli1ui 3 delençAo correcional preventiva, como medida de natureza sócio •
~ ooucatllla.I 1220 I?e103 1~~~~~S;r,O"'D"E-----I,",p.,~",,'5!i"'?'d';ed::::;-""rC:·-d"'.=-'im=po<t::;"o-dG:L:"-:-.=d"'.=.=dÕ:o"oç=.'-:o=."fotu::;::.=d"'.=.=onC:::tid"'_::::;-:::-1.

1F.GI~LA\lí.O : :11 )nl...lof'i'::tS OOOClilJS ao atendimento de crianças e adolesc.entes carenl~'
Pl~iICIPATIVA ü dos ,dosos desam •

r..12r;;2õõ1-i1""2"'OO"3:;t'C;<'OMISSAO'-'O"'E"""'---+';-A1;cte"'ra'-"".~Le"'i'::n'~B1."_B6~6~, do~2~''':dC:-e-:ju-=n;::-ho::-d'''e''1;;;99"'3;;-.-----------I
l'-"I~I AÇAO

~

1-,229

[1 ~iOr25õ31INAUJOLEITAO- l-ACrÕscont.:t p.::.rágrafo ao ort. 421 do Código do ProccS30 Ci"';l.

,-'~ '_5_L_UQ;), _FF_'''-).c''".O'''Sc:.:Ac ~i \1(1:1 ' ,: dl:,u051:"JOS :!i:t-~~l;".19'.)6, ue inshluiu O,S'MPlgr~nrrnJ

~1~l!1~~1I! ~••.a :.11
Doc:umenlo : 33721· 1

1223

~
1-1227

-. :-
I

PROJETO DE LEI

li' ANO , ____._,_ ~!!Tº-R____. EMENTA- -
(Ju Si~ltlln,;l i=ll'kt~ruUtl HàlJlld~

-- -
I

1192 2003 OSVALDC BIOLCHI Altera o art 10 da Consoli(façâo das lois do Trabaho para dispor acerca da!
i'lei

.ucessãu de .. '10" ·]d·".!a Ub:... ~

2003 -MoisES lIPNIK- Considera comõe~er'ênclã- profissional o estágio curricular realizado pato

~~1.)-Ç r.-. -- -- ---- P._~~.:J~le_l!.ost8!!!'QS da Lt!,.no 6.494, daJ~_d.e_~~~"9 de 1977_._
~~OO3 VU-IRJ\ HEi::' Concode lser,. JO Oe oa.••",e'hO do .wulO I.as ooMlcte. cue ""P!iOlf.c"J

1290 2003 IVAN VALENTE Altera os artigos 9' e 45 da Lei n' 9.394, de 20 de dezembro do '996.

I ""'
?n01 F"i"W,.:R"MA'ilftAn I AltQ~ n art 14Q (in Fc:.lahlln ri", r:ri::.nç...1 ,.. rIn Ar1oIA",".Rntn. " fim do

I I
ID"MA~CóNO estaoekJcer Que cabe a 3UlUnd3lJe ,udclána dlSCllJhtletr a parucipillçaO de I
, cnanr-..as e de adolescentes em evenlos artlsticos oúbliços.. i

! 1293 12003 I LUIZC;l,RlOS HAUI.Y Alie'.. o art. ~o da lei nO 10.034. [JA 24 d"l autubro do 2000. e ·1á outras I

1120412003 . LUIZ CARLOS HAULY
orovldt:nc.ialS. I
Aplica à empresa Ilaipu Binocl()f1al do Brasil a lei nO 8.666, de 21 de junho dtl

C.~ó03YÜBENs OTONI
,g!D,-!.~,!2u1'.jS r..r,w~l!f'lCia ...
Assegura a grahJidade da taxa de inscriçao em exame de admissão a anso
~nore ae outras raxas escoLares.

, 1206 . 00" JI" () I O;' :) .\lter.'I. dlSPC, ,lIJu';;' (a :"ei r{J 9.279. r1e 14 de 'TTa:o do 1996 - CóCigo do

f 1207 1:00: :E~~A;~ ~AES Prollriedade Industnal.
Dispõe sobre a QestOO do ParQue Nacional da Tijuca. loca1izado no Mumclpio

~120e +<003rEU ROSA
- -_.- Coo r'l,J c..: Ji; 'I·,.ro. :... •. tii::v do RIO de ..; •.IOe,ro.

ProibÕ. desiinaciOdO recursos públicos para atividades confossionals. _,.--
'209 ",)03- L09~F NETO Acrescenl<J ~,rt,r/.l a!..ei nO 10 555, de 13 de novembro de 200;, que -Autoriza

I condujõw", "'"+NC'ais fJara o crédito de valoroSo iguati: ou Infenor8' 3 R$
I 100,00, de quo trata a Lei Complomentar n' 110, de 29 de junho de 2001, o

I ,-

~\ CÂMARA DOS DEPUTADOS
.'. ..~._.'J'..

-"!o<o-" ~'
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N° ANO AUTOR EMENTA
1238 2003 LUIZ ANTONIO FLEURY Modifica os artigos 201, em seu panígmfo único, 306 fi 308 fi revoga o artigo

292 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nO 9.503. de 23 de setembro de
1997}.

1239 2003 ANTONIO CARLOS Altera a Lei nD 9.317. de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema
MENDES THAME Integrado de pagamento de Impostos e ContribuiÇÕElS das Microempresas e

Empresas de PeQueno POI1e • SIMPLES.
"'24~f 2003 BASSUMA Determina que os estabelecimentos que vendem combustlveis e GLP,

diretamente ao consumidor exponham, detalhadamente, a composição do
Ioreço final do produto.

1243 2003 AUGUSTO NARDES Altera a Lei nD 9.317. de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
rlJlc<:. Fmpmsas tio POQuAno Porfa - SIMPlFS.

1245 2003 PAULO MAGALHAES Concede isenção de pagamento de oedácio nas condlcões Que especifica.
1247 2003 JULIO REDECKER Altera a Lei nD 9.317, de 1996. que institui o Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.

1249 2003 CARLOS NADER Toma obrigatório a construção de prédios destinados ao ensino fundamental
e de praças de esporte nos conjuntos habitacionais construidos para

i oopulacão de baixa renda.
1250 2003 CARLOS NADER "Suprime a allnea "d" do inciso XII do art. 9" da L91 nU 9.317, de ti de

dezembro de 1996,que 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."

1251 2003 PASTOR REINALDO Dispõe sobre a gratuidade dos serviços prestados pela Secretaria da Receita
Federal.

1252 2003 ONVX LORENZONI Institui a obrigalorMldade de exames laboratoriais para determinaçM dos
nlveis de aflatoxina em alimentos destinados é merenda escolar.

1254 2003 CESAR MEDEIROS Dispõe sobre as auditorias ambientais e a contabilidade dos passivos e ativos

I-:jm- ambientais.
2003 LUIZ BITIENCOURT lsenl~ peS::>oéI5 reconhecidiCImenle pobres do pagamento de custas e

emolumentos para casamento civil.
1258 2003 PAULO MAGALHAES Altera a Lei nO 9.131, de 24 de novembro de 1995.
1262 2003 JOSE DIVINO Revoga o artigo 123 do Decreto - Lei nO 2.848. de 7de dezembro de 1940 •

I Código Penal Brasileiro.
1263 2003 LEONARDO MONTEIRO Acrescenta allnea aO § 3° do art. 18 da Lei nO 8.313. de 23 de dezembro de

1991, alterado pela Lei nD 9.874, de 23 de novembro de 1999.
1264 2003 LEONARDO MONTEIRO Dispõe sobl'l! o fornecimento de mecanismos de conlmle do acesso de

crianças e adolescentes a redes de computadores destinadas ao uso do
público.

1265 2003 LEONARDO MONTEIRO Considera como de efetiva exercicio o afastamento para acompanhamento
dG filho dOGme.

1274 2003 EDUARDO BARBOSA Cria a Profissão de Agente Comunitário de saúde Bucal e dá outras
orovidências.

1275 2003 ANN PONTES Altera a Lei nO 10.555, de 13 de novembro de 2002;' a fim de permitir, em
piClrcela única, o crédito do cornplenllmlo (le atualiatÇao monelália, de Que
trata a Lei Complementar nD 110. de 2001, na conta vinculada no FGTS do
titular com idade igualou superiora 65 anos de idade.

1277 2003 REINALDO BETAO Institui o Dia Nacional em Homenaaem ao Motociclista.
1278 2003 INALOU LEIIAO Acrescenta parágrafo ao art. 796 do Decreto ~ Lei nO 5:452, de 1D de maio de

1973 - Consolidação das Leis do Trabalho· CLT.
1279 2003 INALDO LEITAO Dá nova redação ao inciso IV do Art. 41 da Lei nO ~.625, de 12 de fevereiro

de 1993 - Lei Ol'!lánica Nacional do Ministério Público. e ao § 1D do art. 370
do Decreto· Lei na 3.689, de3 de outubro de 1941 • Código de Processo

~80
Penal " e dá outras providências.

2003 INALDO LEITAO Altera a redação do art. 21 da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
tlispõe sobre J[jjzados Civis e Criminais - interpondo-Sê a locução "e
entregue pelo demandado sua contestação. de que se dará ciência ao
autor".
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121WT2003 INAl.DO LEITAO Acrescenta parãgr~~;,~ artigo 899 do Dacreto - Lei nD 5.452. de 1D de mato

I t1e 19013 - ConSOlida das L9IS (lo TraDalno.

~003 •AlBERTO FRAGA , Da nova red.3ção ao art. 763 da Lei n' 10.406. de 10 de janeiro de 2002.
~. I'CódigOClwl). .
-!~~r.o03 iCQR9NEL-l\LVli-_~ Inslilui o Dia Nacooal da Segurança PUbJi<;a_eAá outraS..p!Q'!'I(j~QÇlas. . \

1291 7003) CORONEL AI..VES R<:vogél a art. 71 do Decteto - lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940.

1292 '2003 CORONELÃLVES ~~~~~. o funcionamenlo de Postos Re\ilenQ8dores de cerlvados de:

; 121JJ ';~nn:i ORA CLAIR
InOllÓICO " do ólcool otl600 hidratado combustfvoJ o dó outr'3~ providências. I
Revoga o parc'lQrafo imico do artigo 442 da Consolidação das Leis do, . Trabalho - CLT. ;:w)rovada nAlo Decreto ~ lei nO 5.452 de 16 de malO de 1943.

i 1295 2003 ELIMAR MAXrMO Inscreve o nome do Marechal João Batisla MaSCéIranhas de Morais no livro

1
1296

lJAMA~CEoNO dos HerOts aa Parna.
200:' ORLANDO OESCONSI Anera o paragrafo terceiro. do art. 20 da Lei n' 8.742. de 7 de dezenilro do

1993. d·.spondo sobre o _tio da p.es"'ção coolinuada a \l6S803
I L. ___

I--~. --+~ort"dorade deficiência e ao Idoso.,---
I 1298 2003 CARLOS NADER Inclui enllo os beneficIários do inciso XIV, do art. 6°, da Lei nO 7.713. de 22

I-- de dezembro de 1988 os nnrtadores de diabetes me~ilus.

, 1m-+4~~LOSNADER Moddlca disposttJVO da lei nO 6.830, da 22 de setembro de 1980.
~ 1300 ,2Õ03 loeoc t~[TO IIlslltu; o Dia NocionBl da Oeoofio.
~1301 2003TFEU ROSA Acre~nla parágrafo (mico ao art 2° do Decreto - Lei nO 401. de 30 de I

i dezembro de 1968. assegurando a graluidade da InSO'lÇão no CPF •
Cadastro de Po&SOas Fislcss.

1302 LUOJT NEU TON UMA OlspOe SOb«> a DUO/agem em IIngua portuguesa de toda a orogramaçl\o da
téle'lisão por assinatura e eslabefe<:e a livre e6c:o/ha de assinatura de canais
adicionaiS ror narte do assinante.

1303 2003 EOMAR MOREIRA Obnga as distribuidoras de combusUvels a colocar lacres eletrônicos nos
, ; tannues dos nl"JStos de combustivetS e da outras orovidências. !

1304 200) LEONARDO MONTEIRO ÜlSpõe sobre a triaÇilo de lelerone de Uêli digitos para uso exclusivo Dos 1

Conselhos Tu'.tJlares..
1305 2003 BISPO RODRIGUE;S [).€P,}e sobra a Resp0l'l8abilidade Soci.al das Sociadados Ernpres:tria.. e da
__;-to .___ . ___~.~_ '0_ E_ulraSpro·Jldência5. __
1306 2003 COLOMBO o;spúe sob.... obrigatoriedade das Casas Lotéricos em todo o BraSil em

. ___ \ . __ ._ ________ conlralar~m~ranr."18e da outras orovlCllIDcias.
i 1JOll : iUlJJ l,;AI"(LU~ NAUI::H u1spoe SODre <.I exploraçao sexuéN Infanto a Juvenil, acrescentando ~kuayrd'OS
I . aos artigos 22a e 229 do Qec...to. Lei n' 2.848. de 7 de dezembro de 1940·

f ""_.~-131'-; 20Ü3 WLAOIMIR COSTA Acrescen'" o artigo 63-A á Lei ri' 4 1~~~7 de agosto de 1962. que
__ _ .. _ ____ Instituiu o Códiao Brasilejm de TEtlecomun' s. __
131212093 OR. flODOLFO PEREIRA I Inclui § 9' ao art 29 da Lei n' 8.742. de 07 de dezembro de 1993. para

, I pemllllr a concessão de renda mensal no valer de um salério mimmo ao
,f9sponsávo&! 199al pelos c.uidadGis dt.ârios com o portador de dflficlênc.13
I tetraplégICO.

1314 I 2003 JosüE"BENGTSON Altera a lei n- 7.986. de 28 de dezembro de 1989. para acrescentar artigo

I assegurando aos seringueiros aposentlldos e aos penSKtnlstas e seus
d~cndcntc~, o direito ao recebimento dl!l 9rl!lti~o netltlina.

1316 12003 MAX ROSENMANN oi.ooe sobre Atestado de sauOe.
'318 2003 MAX ROSENMANN Da estabilidade aos Conselheiros FederaiS ti ReQIOf\ars dos órg30& de'

i ' Fiscalização do Ex.9rcioo Profissional Et dispensa os mesmos da a5Sinalura
depomo.

1319 I 2003 JOAO GRANDÃO Acrescenla dispoSItivos à Lee nO 8.287. de 20 de dozembro de 1991. para

I ostender o beneficio do seguro-des.emprego aos agncul10res 'ami~ares do
Semi-Mdo Nordestino e do Vaie do Jequitinhonhil. nas condiçôe'5 que
esnecifica.

1320 2003 BISMARCK MAIA DISpõe sobre ti criação de uma Uni.... 3fS'dade Federal na Regiao Centro· Sul

11321 I7003

do Estado do Ceará, na cidade de Ic·ualu.
VAI OEMAR COSTA Permite a prestdiár10 que se tnSCI('·J.1 -:omo do.'1dor ....ivo de 6nJãos. partes do
NETO corpo humano ou tecidos parei fim. t~r3péuhcos, requerer redução de pena

'------. __ -'---- ___ L-.------_. ___ ._ aQ~.~ a aprov~o do procE':d_ime-nto ,::f.!Lryk:o
~~

llil~I~lllllllllmllllll'76
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1322 2003 RICARDO IZAR Altera a redação do art. 6" da Lei nO 10.101, de 19 de dezembro de 2000,

autorizando o trabalho no comércio varejista em geral.
1325 2003 JOAO PAULO GOMES Dispõe sobre o uso dos aparelhos de telefones celulares em salas de aula,

DA SILVA teatros, cinemas e ioreias e dê outras providências.
1327 2003 ANDR~LUIZ A1tor:l o :lrtigo 32, da Lei nO 7.357. da 2 de setembro da 1985, e dá outras

Drovidências.
1328 2003 ANDRE: LUIZ Dispõe sobre a aquisição do gado para corte e dá outrasprovidências.
1329 2003 ANDRE: LUIZ Assegura preferência à mulher, em igualdade de condições, para nomeação

em concursos públicos a Que se submeterem.
1330 2003 IRINYlOPES Acrescenta ao art. 55 da Lei nO 8.666 de 21 de junho de 1993, o parágrafoque

disctimina.
1331 2003 CHICO ALENCAR Dispõe sobre mensagens educativas em anúncios que sugerem a prática

sexual.
1332 ; 2003 ARNALDO FARIA DE sA Dispõe sobre as atribuições e competências comuns das Guardas Municipais

\
I do Brasil. Regulamenta e disciplina a const\luic:;ão, atuação e manutenção das

I Guardas Civis Municipais como Órgãos de Seguf3nça Pública em lodo o
Território Nacional e dà outras providências.

1337 :!OO3 WLADIMIR COSTA Acrescenta Parágrafo único ao art. 7° da lei nO 6.615, de 16 de dezembro de
1978, que "Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Radialista e dá
outras provklêndas·, a fim de proibir a concessão de registro provisório.

1338 2003 GILBERTO KA5SAB Modifica a Lei nO 5.070, de 7 de julho de 1966. que cria o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações e altera a Tabela de Valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por EstaÇão, objeto do Anexo 111 da Lei nO 9.472,
de 16 de ju[ho de 1997.

1339 2003 FABIO SOUTO Attera a Lei nO 9.433, de B de Janeiro de 1997, prevendo aplicação de
recursos na recuperação das áreas de preservação permanente que
esoecilica.

1341 2003 AlOYSIO NUNES Acrescenta o § 4° ao art. 543 do Código de Processo Cil/i1 • Lei n° 5.869, de
FERREIRA 11 de janeiro de 1973 - , com o objetivo de fonnular enunciados

! iurisprudências aplicáveis aos casos semelhantes.
13-42 2003 ADELOR VIEIRA Altero o redação dos arts. 123, 134 e 233 do Lei ne 9.503, da 23 de setembro

de 1997, Que "institui o C6di~o de Transito Brasileiro·.
1343 2003 ALOYSIO NUNES Acrescenta o § 2° ao art. 541, do Código de Processo Civil· Lei nO 5.869, de

FERREIRA '\'\ d~ janeiro de '\913 - com o obie\No 'dees\a\:le\~r requisitos ??r? o
conhecimento do recurso especial, lransformando o parágrafo ÚIlico em § t~.

1345 2003 ALOYSIO NUNES Acrescenta O art. 512·A ao Código de Processo Civil - Lei nO 5.869, de 11 de
FERREIRA I ianeiro de 1973 -, instituindo instância conciliatória nos Tribunais.

1347 2003 Zt: GERALDO Altera dispositivo do Decreto· Lei nO 3.689. de 03 de 'outubro de 1941 •

134íf
Códig{)de Processo Penal.

2003 JOAO PAULO GOMES Dispõe sobre sinalização no transporte de cargas e passageiros.

1340
DA SILVA

2003 JOAO PAULO GOME.S Dispõe sobre o ressarcimento <!l rede pública de saúde pelos planos e
DA SILVA seguros de saúde pril/ados.

1351 2003 ANNPONTES Estabelece normas para a Qualificação de organizações de responsabilidade
socioambiental e dá outras providências.

13:16 2003 FRANCISCO TURRA Allera a Lei n" 9.317, de 1996, que im.Utul o Sislema Inll:lgrado dtl
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas B Empresas de
PeQueno Porte· SIMPLES.

1358 2003 RENILDO CALHEIROS Revoga o !l2° do art. 109 da Lei nO 4.737, de 15 de iulho de 1965.
1360 2003 RUBENS OTONI Dispõe sobre o exercicio da profissão de barbeiro, cabeleireiro. depilador,

manicure, pedicure B maQuiador.
1361 2003 FRANCISCO TURRA Altera a redação do art. 20 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992.
1382. 2003 LEO ALCA.NTA.RA. Acrescoo\a parágrn'o único ao artigo 9G oa Lei no) B.9~5. de 18 de novembro

de 1994.
1363 2003 RONALDO Acrescenta o § 5° - A ao art. 43 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

VASCONCELLOS
1385 2003 ALMIR MOURA Altera a redação do art. 320 da Lei nO 9.503, de 23 do ootombro de 1007, quo

institui o Código de Transito Brasileiro" e dispõe sobre a receita arrecadada
com a cobrança das multas de trânsito.

••• CÂMARA DOS DEPUTADOS
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1JIl<> j"TlOJ AN11 'Nlu CAMtjRAIA I Acresc:-enm § 4" ao ano 733 00 CódIgo de Pr~ Civil - LtJl nD 5.609, do 11

I I do Janeiro do 1913· e ao art. 19 da lei nO 5.418. de 25 de julho de 1968. com
~ I o OOJ9hvo de restnngir a prisão por divida de alimenlos ao parente que os

~ =f,e.e em 2n"",,,0 , KlO'

i1Ji9" ·;,uõ:i IéÃRLOs"iIADE-R- f:~~ê~~~..bvO da Lei nO-5.869. de 11 118J3neiro do 191J - Códig-odõ
Processo Ciyll, para suprim.r a funç:to de re~sor nos recursos de apelação e

\'lU 2003' GASTÂÕ VIEiRA
~rtc f'r",r:!!9..0S tnfnfJAnl~'i"

Im.l,lUl t) AnoNa:~lOÕaldoPt)lIIta ~OUSlNORAOF. ~ Mr r.fllHbr~Am-2004~-
1385 2003 GASTA0 ViEIRA - l_nstttUl~Dia da Imlg~P~utIsano Brasil.

"ljile~:2Ôü3 FMID St".'lJTO .\~rrrlle ;\: c(,r·:.llt ljtr": d~' impost:J ~(J Renda deduzir do imp(lsto (1(Ivi(o as

I. 1- doações feitas a entidades sem fins lucratiVOS que tenham exclusivamente
I ~r .o!lioto dar aS$ilStêncla !'! crianças ou a idoaos.

r;~~;
EDUARDO PAES L'a r.....va fooa' .k.l;J ...... '.3.li CV C&~,QU Perldl e cria u artJQO 31l A. I

RICARTE DE FREiTAS Equipara os aposentados nos termos do § 1°, do 8rt.186 da lei nl:l 8.112. de
, 1 dE' dEtzembro de 1990. aos ~~ficlcn!cCi fisjcos. institUI a Car1elra dOI)

; I Idenudaoe de .....d'll...&iua hSlCO. e oa .:Julla~ !.-rtIV1dén.:lo1S. ~

11391 \2003 RiCARTE DE FREITAS Altere a Lei n° 6.938. de 1981. dispondo sollre a des1onar;ão dos recursos
1''Jti_~t)s co", o fl(IQamento de rppo!'>lçAo flofes1a1 O<J autorização oa

I r desmatamenlu.
1 1392 12003 PROFESSORA RAQUEL Ilr.Stlt1Ji o-D;a do Pia,,,iNai:ionai deEduCaçao.

---- - ---

1~1003 INAclO ARRUDA D~ nova redaçãO ao Inciso 111, do artigo 82. da lei nl 5.869. de 11 de Janeiro I
deJ013 (C6d;go de Processo C;VlI).

I 1-~Ú:J ~iJõ3 1;J,C:õ'AARl;DÃ--- 1.1sb:_1 o ·So;:: L:Ja;..[O da CI\Jade-, com U otJjelivo de ImpulStOnar a

\
ImplAmenlaçào das ações e dttebizes contidas na Lei nO 10.257. de 10 de
!ulho de 2001, Que ·~ulamenta os arts. 182 e 183 da ConstitwçJo Federal.
astabt:l~ dlf~.".Ld51.L·lals tJa POlillca lIrt:Jcma (; da outras Ortl'lldeXt3s·

1
1371 2003 INACIO ARRUDA Determina que o cumprimenlo de mandado judicial de manutenção ou

rO,"!dQra~ lo de poçso de 1I1l6wj-ç utbannll. r.n""flMAnttitinJ: rv=-In Sisloma

I
Financeilo de Habitação devera ser obrigatonamente acompdnl1ado por
reoresentanle do Ministério Publico, Quando houver Dluralidade de réus.

; 1372 ~IOO3 'AI\)( ROSFNMANN Cna os Can-..ejt1os Faderal e Regionais de Zootecnia o dó outras

~i73 f-iõo3
OfovldêllGias.

CORONEL AJ. VES Altera a Lei nO 8.906. de 04 de julho de 1994. que dispõe sobnI o Estatuto da

f'mi )Uiil~FEU ROSA

I;,JVOcaCI;) e '.1 Qrt\&rr. Óús A.dvogados 00 BTa'5,~ - OAB, u ~ o\J\rns

_tr°'lidênclas.
- OISpáe SOOfe o hofC1no especlal de lrabaltlO para 05 pais Cle ponaclOre5 de
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firmarem contratos de trabalho com pessoas portadoras de deficiência e com

'1414
pessoas idosas com mais de 60 (sessenta) anos.·

2003 ROGERIO SILVA Dispõe sobre o percentual minimo da execução da músicas nacionais pelas
emissoras de rádio.

1415 2003 ROGERIO SILVA Institui o Juizado Especial de Famflia.
1411 2003 ROGÉRIO SILVA Modifica o art. 40 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para dispor sobre a

concessão de uso remunerada de imóveis da União localizados em áreas de
aerooortos. e dá outras providências.

1419 2003 ROGERIO SILVA Altera o Art. 457 da ConsolidaÇão elas Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto - Lei na 5.452. de 1° de maio de 1943. a fim de dispor sobre
aratificação adicional por temoo de servico.

1420 2003 ROGERIO SILVA Toma contravenção penal a conduta de informar falsamente os órgãos de
utilidade pública ou de segurança.

1421 2003 ROGERiO SILVA Inclui § 9° ao art. 20 da Lei 1'10 8.742, de 07 de dezembro de 1993,para
I permitir a concessão de abono anual aos portadores de deficiência e idosos.

1422 2003 ROGÉRIO SILVA Acrescenta seguro obrigatório ao art. 20 do Decreto - Lei 1'10 73. de 21 de
novembro de 1966. que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras
providências" .

1425 2003 ROGERIO SILVA Dispõe sobre o enquadramento do proprietário rural que trabalha em regime
de economia familiar como contribuinte da contribuicão sindical rural.

1428 2003 BENEDITO DE LIRA Altera a destinação prevista no artigo 49, da Lei nO 9.478, de 6 de agosto de
1997, para a compensaçao nnancelra devlda pela produçao de petróleO e de
qás natural em campOs situados na olatafonna conUnental brasileira.

1429 2003 JOÃO HERRMANN Cria o Dia Nacional do Guarda Municipal, a ser comemorado no dia 10 de
NETO outubro.

1432 2003 DR. ROSINHA Altera a legislacão sobre o rito sumarlsslmo na Justica do Trabalho.
1433 2003 LUCIANO ZICA Altera dispositivos da lei na 9.294. de 15 de julho de 1996, que ·dlspõe sobre

as restrições ao uso e li propaganda de produtos fumlgenos, bebidas
alco6licas, medicamentos, terapias e defensivos aarioolas".

1434 2003 RENATO COZZOllNO Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Prevenção de Desastre
Ambiental e dá outras orovidências.

1435 2003 WILSON SANTOS Altera a redação do art. 3° da Lei na 10.200, de 14 de fevereiro de 2001. que
·acresce e altera dispositivo da Lei nO 8.929, de 22 de agosto de 1994. que
instituí a Cédula de Produto Rural, e dá outras orovidências".

10137 2003 WILSON SANTOS Altera o parágrafo único do art. 32 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990- C6dioo de Defesa do Consumidor.

1442 2003 LUIZ ALBERTO "Determina que o Dia NaCional da COnsciênCia Negra, 20 <Se novembro. seja
Feriado Nnacional".

1444 2003 ABELARDO LUPION Altera lei nO 6.316, de 17 de dezembro de 1975, a fim de dispor sobre o
exame de suficiência para o exerclcio das profissões de Fisioterapeuta e

1448
TeraDeuta OCuoaciOlial.

2003 OLAVO CALHEIROS Estabelece critério para o afastamento de detentor de mandato eleüvodo
axercíciodo camo por decisão do Poder Judiciário.

1449 2003 OLAVO CALHEIROS Alléra a redação do inciso IV, do artigo 3° da Lei nO 8.009. de. 29 de março de
1990, para tomar impenhorável também nas dividas decorrentes de cobrança
de impostos, predial ou territorial, taxase contribuições dovidas em função do
im6vel familiar. desde que o proprietário ganhe até um salário mlnimo ou o

'1451 2003
casal até dois salários mínimos.

SEVERINO CAVALCANTI Dá nova redação aos artigos 18, 27 e 49 do Código de Defesa do
Consumidor, ao inciSo" do § 1° e ao inciso IX do § 3°, todos do art. 206 do
Códiao Civil e acrescenta um arfiao 446 - A à Lei nO 10.406. de 2002

1454 2003 SEVERINO CAVALCANTI Dá nova redação ao art. 1.015 do Código Civil.
1456 2003 CARLOS ABICAlIL Dispõe sobre a criação da Fundação Universidade Federal Autônoma dos

Povos Indí!:Jenas.
1451 2003 SEVERINO CAVALCANTI Institui o programa de resklência nOS cursos de Agronomia. Engenharia

Florestal li Medicina Veterinária.
1458 2003 SEVERINO CAVALCANTI Revoqa o inciso VII do art. 3° da lei nO 8.009, de 1990.
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145!...~}003 SEVERINO CAVALCANTI AcrO&eonta um P3ráQrafo 30a~ 1~b d",o::;C,-,ódê',,,,ii~":"!p"'.'i:n.:,'~'==;;-----1
1401 i ?tlO] ANN PONT",E7',S""=o;-_tA",c",re,,,sc=e"nta o art. 42-A a Lei n' 8.078,-,i. 11 00 i€lemb.,.ro"d",e"-,,l990=,-;':-::-=:-:c-i

fl462 '1';'onJ ·ÕI:IWÓCAlHEIROS Acrescenta "m parágra/u único, no artgo 710 do Decrato - Lei n' 3.689. do
03 de outubro de 1941, P'lra tomar (J cumprimento mlnimo da pRna para o
conC1enaoo por hOmICl(llo csa 12 anos.

14811 2003

1470 2003

1487 2003 CARLOS NADER

1471 I 2003 LOBBE NETO

l47512003 CARLOO SOUZA

-Dispõe sobre a indusao. nas cédulas utilizadas em cKculação nacional. de
elementos que PQS8Itil.tem sua Identificação por pessoas portadoras de

I, def..~.ncia vlsua'"
ri.-,..=.,.-t:';;;O"O"'3-+-.C"/I"R·.-L"O"'Sc;N"'II"O"E"R,.----r.:·O":ir.põo cobro modidas d8 osUml.llo pOlro o rooqulpamento do Instituiç60e

I I dedicadas ao ensino técnico e tecnológico. bem como ao aonmoramooto de
recursos humanos.·

Dá nova redaçao ao incisO I do art. 1° da lei nV 9.613, de 3 de março de
1998. Que dispOe sobre OS crimes de ~Iavagem· ou OOJ!taÇao de bens.
direitos e valores. --··-'1
Altera o § 3" do art 20 da Lei n' 8.742. de 7 de dezembro de 199:i:Qij8]
-dlsOOe sobra a oroanizaçãO da Assistência Social 8 dé outras DrovidênclBs·. í
elettando o limite de renda familiar para a concessão do benellcio aos

I nortadore. de doficiência e Idoso•.
1m' 2003 SEVERIANO ALVES Acroscenla os § § ZO e 3" ao art. .,. da Le, n' 9.424. de 24 de dezembro de

I
I 1gi;)6, que "dispOe sobre o Fundo de Uanutenç30 a De""volvimento do

I i Ensino Fundamental e de Valorização do ~aglstério. na forma prevista no art.
I 100. §I". do Ato das D~s eonstiluci0nai5 TransilóMs. e da ou~a.

, I?rov,dências·.
r.1148õT2OO':J L1NCOLN PORTELA obliYd d !JIV""1gdçav de cJdvttttêr"KId ~bre olAu.-dddc em ernbalagona de

, produtos al_enle calOricos.
1483 ?ooj·J~[RAJAO' [Instilui O númoro nacional de om_nc,as e da outras oro'idências~.--:-::=--1

I1484 2003 ZICO BRONZEAOO I Da Il()'(;l redação ao art. 18 lia Le; n' 4.171, de 15 ele selembro de 19&5, o
Código Florestal. .

I 148JJ+2"'oooo3+'O"R""l-;A"N;:;O;:;O-'D"'E"'S"C:;;O"N"'S"-1-1r& nova redação a dispositivos lias Le.. n' 8.212 e 6.213. ambas de 24 da
I ~ino de 1991. para reduzir a contribuição pre'idenciaria do (a) empn>gador
I(ai doméslir.o (aiO do la) ampr!lOado la) domésbco (a).

1489 !2003 CARLOS NADER "Allera a redação do.". 25 o acrescenta o § 3' ao artigo 25 da Lei n' 7.492.
f-o-=" I ""__._ Ut: 101..lt:l JJllluJ\:h11966.~ ::._

149Õl2OO3 rCARLOS NADFR 'j';Õdif,ca dispositivo do oecreIo -Lei n' 2.848, de 7 de da.zombro de 1940.-

h492ILuUJ . HUNAlUU IUlspoe SObrEI a obngatonodade de vetCUlação de campanhas antl-drDgasC I VASCONCEllOS I ""Ias emiSSOl8s de nldio a televisão.
11.94 12003 ELlMAR MAxIMO I Inscreve o no..o de Osvaldo Cruz no L,vro dos HEIfOis da pa\ria.

I DMlASCENOG"" - ''''_00 ......-~OO~ "..,• ..~....... • ~»Oi'" """ ,I CódIgO CIvil, O8Cl8scenta os parágrafos ,. e;>",

1497 : 200._3_A1T_IL__A LIRA •. __=Di",SP",Õ8=sobr"-",,,,.,,,a,,o,,,fo,,,rt,,a,,,d,,o,!:S;;:";;:"":;;·ÇQ,,,s,,,d:;;e;;p!>=CO=IOQ;;i;;;a;cp;;;;ara=aco=m;;pan=-;;ha;;me=nt;;;o_do~s
----L- __ alunos ~a escola e na comunidade.
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1498 2003 MARIO NEGROMONTE Altera a Lei nO 6.088. de 16 de julho de 1974, que "dispõe sobre a criação da

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf - e dá
outras providências·.

1501 2003 LUIZ CARLOS HAULY Dispõe sobre a propaganda comercial voltada para a concessão de
empróstimOG à pessoa fiGica e dá outras provid6ncias.

1502 2003 PERPETUA ALMEIDA Acrescenta dispositivos ao art. 21 do Código Brasileiro de Aeronáutica,
relacionados à inSl)eÇào de seQurança nos aeroportos.

1507 2003 LEONARDO MATTOS Cria o Fundo Nacional de Apoio à Preservação de Recursos Hídricos -
FUNOAGUA,

1508 2003 JOSÉ MENDONÇA Dispõe sobre o perlodo de utilização de livros didáticos nos estabelecimentos
BEZERRA de ensino fundamental e médio nas redes pública e~rivada do Pais.

1512 2003 CARLOS SAMPAIO Acrescenta o artigo 25B-A à Lei na 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente }.

1522 2003 CARLOS SAMPAIO Acrescenta o § 30 ao art. 525 do Código de Processo Civil. Lei nO 5.869, de
1973.

1523 2003 CARLOS SAMPAIO Altera a Lei n° 6.429, de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
1526 2003 VICENTINHO Proíbe a aquisiçao de veículos de procedência estrangeira pelos órgãos

.públicos Qovernamentais das esferas federal, estadual e municipal.
1528 2003 TELMA DE SOUZA Modifica dispositivo da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de

Processo Civil.
1530 2003 ANDRE DE PAULA Concede dedução do Imposto de Renda às empresas que contratarem

trabalhadores com menos de vinte e um ou mais de quarenta e cinco anos de
idade.

1531 2003 MEDEIROS Institui o Dia Nacional de Prevencão de Acidentes no Trabalho.
1533 2003 RUBENS OTONI Denomina Rodovia Federal Governador Henrique Santillo o trecho da BR-060

- Goiênia I Brasllia.
1535 2003 ROGERIO SILVA Anara os prazos preVIStos na Lei n,' 9.440, de 14 de rmnco de 1997.
1536 2003 MAURICIO RABELO Limita os poderes estabelecidos pela allnea "b" do inciso I do art. 10 do

Decreto-Lei na 4,295, de 13 de m'aio de 1942.
1538 2003 REINALDO BETÁO Isenta de pagamento a. retirada da seQunda via de documentos da pessoa

:Que os tiver roubados ou furtados.
1542 2003 IRISSIMOES Altera a redação do art. 162 da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997.
1543 2003 LEONARDO MAnOS Acrescenta parágrafo ao art. 60 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com relação
aos processos de inclusão de educandos com necessidades especiais na
rede reQular de ensino.

1544 2003 DR. ROSINHA Altera a Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991, dispondo sobro a criação
do Fundo Estatal de Cultura (FEC) e da outras providências.

1545 2003 DR. HELENO Institui o Programa de Tratamento Gratuito para os portadores da doença de
Parkinson, pelo SU5. e dá outras providências.

1548 2003 RICARDO IZAR Inslitui o Fundo Nacional de Apoio às Florestas Plantadas e dá outras
providências.

1548 2003 POMPEO DE MATTOS Acrescenta parágrafos 1° e 2°, ao art. 6° da Lei Federal nO 10. 260, de 12 de
julho de 2001, excetuando de encargos financeiros B demais penalidades por
inadimplento, o ostudante finanCiado em situação de dosompregoc

1549 2003 CELSO RUSSOMANNO Disciplina o exarelcio profissional de Acupuntura e delermina outras
providências.

1550 2003 FERNANDO DE Altera a Lei nO 9.612. de 19 de fevereiro de 1998, que "Institui o Serviço de
FABINHO Radioolfusao Comumtária" e dá oulras prOVidênCias.

1551 2003 LOBBE NETO Altera a redação do art. 2°, da Lei nO 6.880, de 27 de maio da 1994.
1552 2003 LOBBE NETO Altera a Lei n.o 8.036. de 11 de maio de 1990. que "dispõe sobre o Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências", para permitir a
movimentação do saldo da conta vinculada para a~uisição de imóvel rural.

1561 2003 RONALDO Dispõe sobre a regulamentação das profissões na área de: Informática fi suas
VASCONCELLOS correlatas e asseoura ampla liberdade para o respectivo eXercido profissional

1562 2003 VANESSA GRAZZIOTIN Obriga as empresas roncessionérias de serviços públicos a enviar a todos os
consumidores cópia do respectivo contrato de concessão para a prestação de
serviços.

1~~111~111111111111111~11111I~1181
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CARLOS NAO['1'l I-Actll::!oconld o Inci30 V11l 00 ort. 1° do Loi n.o 8.072, de 25 de julho de 1QOO.
, _ _ _ ~l~_1i..!E"jCJ sct:re os crimes hodlon~."

1

1571 '120031 CARLOS NADER- --I-Acrescon"..sposouvO.oan.go 4T.l da con~lcIaçliõ-uãs Lo..-.K,-Tr&ba,no:I
I apro\lada pelo Oecreto-Lei nO 5.452 de 1° de maio de 1943. 9 cá outr.ls
I '.rú.'.~é:I'·'JS ~

[15741_003 [GGNzAGAPATR'OTA l~ LOin'lO:413, de27 da JunhO da 2oo2-:Que inStiluiaTundaçaO
~ _~ __ _ _ .__ I Uniy~rsid.,!de Federal do.Yale do São Francisco. .
, 1575 ;. ~J3 C', ~;H.'~JEL ;':.-V[S :ncL· p...{Jgr~'·;) ... :. ,"r. !~I 3li da Lei nD 8078. Jt, 11 l~B saternbl;' de "y"I{I.

I .I I ICódiJo da o"fasa do Consoumidor, para prove' a oIJligaloriadado da I
, ' , pubh".,.de om N'!9.'!!Portuguesa, a dê outraSjlrovidêndas, --Jí"15761"200fl RONA:..DOOIMÃ5~- \ AII~:..I-O$ iJ-rtl:..JS .';:" ._-~~ J~ :..ei no) 9.503, ~.~ 23 CI;! .,a.. '..··ü)r( de '%7. I

I
(Código do Tr~lo Brasileiro) que b70tam do funclnna~tn de Juntas I
Ad~'lI'listmti":l:; d~! Re<:.ursos de Infrações- JARIs. em espeaal. quanto ao

: I' --H:.JlgdlnenIO (lu recl.l(SO.:. ..!a [l,uttas 81J;lCadas. nab ludovius reJafi:o i. C.J;,1 b3Sd

~ ! nos referidos artigps.
151b .. ("I.H : CORONEL f\1.. VE 5 Da IlLllii;l I ~,I.,:.JU j'''''~aC;r'-,""O;;-:;<ld-:OL::.iC:n:;;·"O;C.O"l;;~'-,"u.:-:;"O","'dC:.::""::::zembro=;:::::d:i:.::'«G"7M3::,::q::UO

j

I
dispótl sobre os It9WOS pUblicas; acrescenla i~ ao Iá'L l" da LeI n"
9.265, de 12 de 'ov"",,ro da 1996, que tr.lta da 9"'tu«lade doo aios
ne:.I":;5t1 ,o)s ao el(ntcicio da cid;,dania: e abara OS .Htc;; 30 e 45 '1] LeI na I
8,935, de 18 de novembro De 1Y94, Que despóe SObl6 OS SBIVIÇOS nolallailj ~

_de r~~---'!..d~_~~s~~o~vi"dê~n~oos'7'~' --------------1
~,"'1"'57::9rl-'2'"'IJQ=J~Y"'F"'D"A"'CR=:-:lI::S""'U"'So------l,Im,'. l.Jí (: ~ ·'ia r 1.11:: '."al c'J ~.... ' ,·ni':iIJ.
!T5ãOtCili3fNE'IVA MOREIRA -1 DeClara pãiroi1õ -NacIonal -do'E';c"=om=b::a;:,o.- â Fome o méaico, ge6Qrafo,L'- ~..:~: _._ _ _.. I SOClo~r.tor_o~itico J~~.Apolõn~~!! Caslro: ,

i5'S1 "IJOJ.: ....r,~ PONrt..S OI~i'JE! ~_JIl.: .. ~'; .11 • ':0 .~J aC:.J:;"ll.:'..1;av ,;k müdal',1sdOs de ~jO""1cação

ssoal ra ace~ e pennanência em prédios PÚblICOS 8 priva",doo=~. .,---=~
f--;'''SS'''2.-t-'?'''O'''O''3f';;C'''C"',''''Al''''OO='''T:-:IlC;'''''''''c'"'U,.--+'iD'''i:...'',,''',o''o=oob'7'ro=o:;~oro~ d:l Loi nh Il503, d& 13 de setembro do tQQ7.

aC1 •.~.ceuldna,j Ç1<JZIJ pa.:. Julg~m":lllt1 ao":. rEA.~r:;()6 Inlurpc.: '.1) ::~"':~a

,_ I. : Ino~ficaçao de aulo da inlraç30,
1583 r:'"lOOJ i WELiNTON FAGUNOES I Acr('sccnta a lei 1"- 8 171. oe 17 de janeiro de 1991, artigo que define o Que 1

~~5-!2~'tII:L1N~~G~D~~i~~:~:~i:~:,:::,::~~~,~=~S~~~~RcO rod:vián~d~
15a.~oo: !;ROBERTO PESSOA ~rtui. na Repúbbca t-Bderati'la do BraSIl, a cala de::tu de JUnno como sencJu II~dia do Fiscal federal Agropecuâ~rio~,,--:-,---::;:-;;c=,...,,.,..,==--:-:::::::;c=-:;::
l~":I'l i'OCH N·~E""l!"I"'O"N7Cl"'::-M:-:h:-----'-"A"c"', '-'''''''''-'''''''''''''P,lf1!,'11('1 ;10 <l~. 1~6 ria Lp.1 rf 9503, de ~'3 00 setemhro dI'

J ! 1997, que -instrrul o (;()digo de Trânsilo Brasiteiro-, dISpondo $ODre velculusl
_. ~_~___ __ __I irrpr:l~rÃ~"',..,---:-:,.--;:7."--;---'-"""::;:-c-"---,....,==""''''''''=;-c=--:c=c:-

1'j!)1 ·1)0) COt~rUClO M01.1RA AcrE;:sc~·!'~.a· ·i'j(' 'J, • §" do :1ft e9. t!1 IJ .:; 'l~ q 099 ("'} lftq5 quo di'5Çi'Je I

I J__ sobre os Juizados Esooclais Civeis e Criminais.
, 1S92T2õ<n CARLOS ABICAlll Es",baItlUl os pnnclplos o as doe!nzos dos planos da carrorra para os I

I DitA ~11J.w!lI:> • jI ~. ... .ao l..'se....d p':'",ll"D'~"c::-:=:-===;;-;;<--:=.,.~=~
tSV, 12003 ROGERIO SILVA Alta", a constiluiçéo do EundO Gorai do Tunsmo - FUNGETUR. cnado pelo

_.__ ~ __ -,- ;~cr8!o-L~1 nU !.lq11~.27!:,eot.!l!!.brode~7-!... _
1>\14 I' .,OOJ \'J~rlINLtlON ..LIIZ Alttilu a lei n" 9,LI~. ue I;J do IB-vúrelfu -du 19S8, Qutl-lnsl,,\Yo t.I ;,)U.. IÇQ de,

Radlodlfusào Comunltána e da oulras DroYldéooas~.

1596 '2003 GASTA0 VIE'RA Torra indl~nsável autO"zaç:'to lwc!iciar para a ....riança ou adolescenlt:l
I Vlalarem oara rora tia Comarca onde reSidem. no& casos lIUtt t:ISPtiOl,t;d,

lSUO 12003, ORLANDO FANTAll'N'- IOlroduz o Código da Eoca da programação televisiva a dá outras
___ I --'-- _. ---._- -- .-T..e~9·/id~l1cias: - - ._- - -.----- _ ..-- ---:
~1_ 2003 I llCO BRONZEADO J Dlspóe sobre o aproveitamento de vagas em InstltuiçOOs PUblicaS 00 Ensino I

1~~li~I=I~~II~IIIII:~I:~~ 182
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PROJETO DE LEI

~ANO AUTOR EMENTA

~ 1602 ;003
Superior.

LEONARDO MAnOS Dispõe sobre o financiamento de velculos para o transporte público de
Ioassaaeiros, com recursos aovernamentais.

1603 2003 MARIO HERINGER Altera a Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e
Iseguros privados de ossistônçio à saúdo", e dá outras providências.

1604 2003 RIMAR MAxIMO Inscreve o nome de Vital Brazil no Livro dos Heróis da Pátria.
DAMASCENO

1606 2003 ROGÉRIO SILVA Altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para
assegurar o llireito aos beneficios prevldenclálios para o::; apo:senladOli pelo
Regime Geral de Previdência Social que pennanecem em atividade ou a ela
retomam.

1607 2003 ROGERIO SILVA Proíbe a fabricação e comercialização de produtos de qualquer natureza,
destinados ao público infantil, reoroduzindo a forma de ciClarro e similares.

1608 2003 ROGÉRIO SILVA Acrescenta o inciso IV ao art. 365 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e
dá outras orovidências.

16t1 2003 ROGE;R10 SILVA Estabelece horário especiAl ria trabalho para pais ou responsáveis por
pessoa portadora de deficiências ffsicas. sensoriais ou mentais.

1612 2003 ROGERIO SILVA DispÕe sobre os deveres dos adolescentes crivados de liberdade.
1614 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de

1997, Que in6titui o CódiQo de Trânsito Brasileiro.
1615 2003 ANGELA GUADAGNIN Altera a Lei nO 8.213. de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, para incluir O
empregado doméstico em beneficios da Previdência Social.

1616 2003 RONALDO Dispõe sobre condições a serem observadas na implantação de infra-
VASCONCELLOS estrutura tur~stica por micro e pequenas empresas financiadas pOr recursos

oúblicos federais
1617 2003 VANESSA GRAZZIOTIN Dispõe sobre a criação de selo comemorativo dos cinqüenta anos da

implantação do Instituto Nacional de PeSQuisas da Amazônia· lNPA.
1618 2003 MAURO PASSOS Regulamenta a di~tribuição dos recursos financeiros, provenientes da

compensação financeir.:l pel:'! exploração de oetróleo ou gàs natural na
,plataforma continental.

1621 2003 VANDER LOUBET Altera a Lei n.o 10.177. de 12 de janeiro de 2001, que dispõe sobre as
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de: Financiamento do
Norte, ,do Nordesto o'do Ccntro-OOGte.

1623 2003 MOACIR MICHELEnO •institui o Dia Nacional da Câmara JÜnior.
1625 2003 JAIME MARTINS Estabelece o direito ao mutuário do Sistema Financeiro da Habitação de ter

abatido de suas prestações da casa, própria o valor correspondente ao
reaJuste, 00 FuMO oe Garantia 00 Tempo oe Serviço relalivo aos planos
"Verão" e ·Collor I",

1626 2003 SANDES JUNIOR ,Altera a Lei nO 6.454. de 24 de outubro de 1977. que "dispõe sobre a
denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos. e dá
outras providências.

1630 2003 SANDRA ROSADO Dispõe sobre a reaulamentacão do exercício da orofissão de APicultor.
1631 200.3 lOBBr:: NFTO Acrescenta os, parágrafos 4° e 5° ao art. 60 da Lei n.O 6.360, de 23 de

setembro de 1976 .
1632 2003 LOBBE NETO Dá nova redação ao art. 31 da Lei n.O 8.078, de 11 de set~bro de 1990, que

dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências:
1633 2003 JOAQUIM FRANCISCO Modifica o prazo do fin:mci3mcnto pelo Fundo Geral dQ Turismo -

FUNGETUR para aconstrucão de hotéis de turismo.
1634 2003 JOAQUIM FRANCISCO DisPÕe sobre a concessão oara a abertura de AQências de ViaQ8ns.
1636,2003 EDUARDO CUNHA Altera a Lei 9.478. de 06/0811997, e dá outras providências.
~_~93 JOSE BORBA InStituí o DIa NaciOnal 00 SeriQrafo.

1639 2003 ELlSEU PADILHA Institui o Programa de Estímulo ao Terceiro Setor, o Fundo Nacional de
Estimulo ao Terceiro Setor e dá outras providências.

1640 2003 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a separação pela instituição bancária do limite do cheque
esoccial do valor do saldo disoonível em conta corrente.

1642 2003 DAVI AlCOLUMBRE V....;"ci_.d.;"""~
183
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PROJETO DE LEI

N' ANO __AUTOR _. EMENTA
tl(Jlr~ 'a d;;t:;, ç[ ,aVEIs.--1M3 2003 lOBBE NETO Da nO'J8 redaçao à atinaa ·uM

, § QU, do art. 28, da Loi n.' 8.212. de 2~ do

h-;; -,- --_._- u:ho de 1991.

~ 1~ 1200) JOSER"OBERTO Dispõe sobre a criação de selo comemOi.Jlivo do centenário da Congregaçao
ARRUDA das InnJs da Providência de Gap.

TW'-;iI)(D PASTOR REINALDO InstituI OCóaigo Nacional de Proteção 30S Animais
. 1'650 11o.9i MARCELO ORT-IZ--- Insh1w o 310 rJA 2004 como ano Nacional Roberto Marinho

,-G506- flO1 -r.ARL-O~AI.RERTO Altera a re,':I~ç~o do art 1'6, 'lUA tr~t:J ~ h::.ilCiJ rlA registro de veiculos. na lei
I LEREJA nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o CódIgo de TrAnsito

BrasileIro.
1855 . 20031 CARLOS ALBERTO Acrescen(j um parágrafo unioo ao art eo da Lei nO 10636. de 30 de

, LEREIA dezembro de 2002.
1658 ; 2003fALBERTO FRAGA Acrescenll;1 OinCISO XXIII do artigo 10 da lei nO 9.503. de 23 de setembro de

1991, l'tIlA mstltUl o Códinn de TrAnsito Brasileiro
1857 2003 ALBERTO FRAGA Estãbelece normas gerais de consumo ~ bebidas alcoólicas em bares,

restaurantfjS e SImilares e da outras nrovtdénetas,
1660 . 2003 LUCIANO LEITOA Cria a Zona Franca de sao luis, no Estado do Maranhao. B dá outras I

~*003
r'lrovidências. '

MANINHA Estabelece n<>nnas básicas o diSpõe sobre condlÇÕ<lS gerais do
fuooonamento de estabelecimentos que prestam atendllTlento institucional e

,

ab~§' idosos e dá outras nrnvidénci3S.
16M 12003 JOÃO FONTES Acresconta parágrafo ao art. 280 da Loi n' 9.503 do 1997. que Institui o

~L -- ~nrtiQnM Tr:\n~tn 8ra~lp.im.

1885 . 200) WLADIMIR COSTA Altera a lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. que -Institui o Serviço de
Rad:odilusão Comunilária e dá outras :lrovidênClas·.

1667 2003 PASTOR REiNAlDO Altera a Lei nO 5.197, de 1967. Que ·dispõe oobre a proteção à fauna silvoslra
" ~tJ outras providências·, e a lei nU !l.60S. do 1098. que ·disp60 sobro 88

I sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades fes,lv3S
Iao rne\O õ:lmbiente. e dá outras providências·, para proibir a prálica do lira ao

f 1669
__ o .. illvo com animais.
2003 WAJ..TER PINHEIRO I Autonza-OOlldadeS filantrôplCas a explol"'odr loteria de números e dá OUlrdH

r1671 200j WAlfEFfplNt=iEIRO--1 r:~~~~::ci;:~Hntrada para jovens de alé vinis e um anoS de idade em

'---- __ _ Iest.lbeleclmentos que P!QPQ!:cionam lazer e enlreter\rrnenlo.
1873 2003 . CARLOS SOlJZA , Tipifica o come de fraude em concursos publlcos e vestibulares.,
1874 2003: DURVAL OOLATO Altera o art. 25 e acrescenta § unico à Lei nO 9.394, de 1996 {lOB), para

I~~~Ji~r ~1l'-0~ A aoqsi~lJ:tntACl. c;."'J("j;lI'l; A~tv'flJS no :imbito educacional.
1877 2003 ICARLOS SOUZA ise!lla as peSS<.I3S carentes de pagamento de laxa de inscrição em eKam8

veslibulare concurso Dubhc.o a da outras orovidênclé1S.
1880 2003 MARCUS VICENTE Altera a Lei nU ~.503. de 23 de sele:nt>ro C8 1997. que -institUI o Código de

I Trên9i10 Orasllt.iro-, dlspondo sobre o tran:3forflnc1D do propric<bdo do
'/eículo. a ~ ClUlt8S orovidéncias.

1882 2003 ROBERIO NUNES Auloriza o Podt,r Executivo a inslJlu·r a Fundação Universidade Federal do
Oesle Baiano. e dá outras providênci~IS.

t88~ 2003 LAURA CARNEIRO DlsOi'JA soore o reconheCimento da ?'31issao de Guarua-VlCS8s.
1087 2003 CORAUCI-SOIIRINHO Altora a redaçào do art. 763 do Cócllgo Ci\lI • L6I nO 10.406, de 10 de janeiro

e,liliã
de 2002.

2003 BONI FACIO DE Dispõe sobm bagagens oficiais e ootras em empresas aémas.
ANDRADA

Regulamenta a cessão de bens imóveis da antJga Rede Ferroviária Federal I1089 2003 BONfFAC!O DE
ANORAOA I n.na as AdmlOis1~~Municinals.

1890 2003 JUNIOR BETÃO 0is,[l6e sobre ;< redução da emissão de poluenles por clclomolores.,
moloclClos e velwlos similares._.. ._-

1692 2003 ROBSON TUMA Dispõe SObre o uso de correto eletrOnico De'os 6rgãos e reparfJçóes da

~ -- - - Adminis~ Pública Fedoral.
20Q) COLOMBO Altero o Qrt. 19 do lei nO 7.102. de 20 do junho do 10B3. :::J$.Sogurolndo a

I dl:..tnbuicão de co&etes à nmva de balas aos "ioilLlntes baro-:{1!!os.-

1111~lmll~IIIIIWIIIII~1184
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR
169" 2003 WALTER PINHEIRO

1695 2003 WALTER PINHEIRO

1697 2003 GERALDO RESENDE

1699 2003 GERALDO RESENDE

;.trOi 20ro- RENATOCASAGRANDE
1704 2003 JOAQUIM FRANCISCO

110:) 2003 JOAQUIM FRANCISCO

1708 2003 BISPO RODRIGUES

1714 2003 CARLOS NADER

1715 2003 CARLOS NADER
1718 2003 CARLOS NADER

1717 2003 CARLOS NADER
1718 2003 CARLOS NADER
1720 2003 SILAS BRASILEIRO

1721 2003 SILAS BRASILEIRO
1726 2003 JUTAHY JUNIOR

1727 2003 CORONEL ALVES

1728 2003
{g~g~~t :t~~~1731 2003

EMENTA
Altera o art. 10 da Lei nO 7.998. de 11 de janeiro de 1990, que regula o
Programa do Seguro-Desemprego. o Abono Salarial. institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências.
Cria o Sistema de Radiodifusão Pública, regulamenta o Serviço de
RadiodifuSão Pública, e dá outras providênCias.

Allera a Lei nO 0.430, do 27 de dllzombro de 1996.
Altera o art. 73 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, ampliando para
seis meses antes da eleição o prazo de restrição da publicidade institucional
dos óraãos e entidades públicas.
Dlspoe soDre a InS1alaçao de bloqueadorelS de lSinais de radiowmunlcaçÕ6s
nas penitenciárias do Pais.
Dá nova redação ao parágrafo 3° do art. 20, da Lei nO 8.742, de 07 de
dezembro de 1993.
Dispõe sobre Atestado de Saúde.

"Modifica dispositivos da Lei n.o 8.069, de 13 de julho de 1990".
Estabelece alienação de bens imóveis financiados peto Sistema Financeiro
de Habltação, e dá outras providências.
Modifica dispositivo da Lei n." 8.0aO. de 19 de setembro de 1990.
Altera-se dispositivo da Lei n.o 7.998, de 11 dejaneiro de 1990.
Alleril a Lei na 5.669. de 8 de junho de 1973, que "e5latui normas reguladoras
do trabalho rural e dá outras providências', criando a Carteira de Saúde para
o trabalhador safrista.
Dispõe sobre a identificação de barreiras policiais.
Dá nova redação aos artigos 122 e 124 do Decreto-Lei n° 3.6ti9. de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
Dispõe sobre a diwlgação do telefone.da Ouvidoría e CoiTegedoria através
da frota oficial da Segurança Pública da União. dos Estados e do Distrito
Federal, e dá outras providências.
Institui a Semana Nacional do Idoso.
Garante, em caso de urgência médica, aos integrantes das Policias Civil e
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Federal, da Policio
Rodoviária Federal e da Polfcia Ferroviária Federal, a internação e o
tratamento médico, em qualquer hospita~ ou clínica, quando se tratar de
ferimento oconido em decorrência do estrito exerc[cio de suas funÇÕeS.
Altera o §1" tio art.5~ tia Lei n" 8.078, de 11 tle setemllro lla 1990.

Dispõe sobre o eXClrvíç;io da profi8560 de comerciário e dá oulrtJs
!providências.

Dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutrição e Diatética, regula o seu
exercicio, e dá outras orovidências.

Altera os arts. 200 e 282 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o CódiQo de Trânsito Brasileiro. e dá outras providências.

185

DocumentD : 33126 • 1

"
111111

Dispõe sobre o exerclcio da profissão de Fotógrafo.

Inclui o art. 40 • A na Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, para disciplinar as
licitações para aquisição em separado de equipamentos de informática e os
resoectivos sistemas operacionais e aplicativos.

Proíbe a realização de cirurgia plástica de transformação plástico
reconstroliva da genitália nos casos de transexuaiidade. na rede de unidades
inteQrantes do SUS.

Acrescenta parágrafo 3° ao Artigo 79 da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

1733 20U3 ALMIKMOUKA
1734 2003 ALMIR MOURA

1735 2003 CARLOS ABICALlL

1736 2003 SEVERINO CAVALCANTI

1737 2003 MANINHA

1736 2003 MANINHA

1739 2003 SERGIO MIRANDA

1740 2003 FERNANDO DE
FABINHO

2062 (JANtOS)
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,~J CÂMARA DOS DEPUTADOS

...~~~
P!tWdO U~ U:I I

Dispr.>e ",JOl"'e cl fb...sr;ao dlt prazo ~ra o cumpnrr.enlu do dI5;JO!:IW 11,,) ano 16 I
Oa L9I nO ~O.098 de 19 de dezembro de 2000.

venderem comnrinKios e ~Iulas oor IINdade e dá outras cias. I
-RONEL ALVES Dispõe sobre a taxa de pedágio a ser cobrada nas rodovias federais.

est.lljuai·, d, 8ist.,t: r:likIúlslo munl(;ln:JJs o dá outr.:J$ nrovidênc:"iafi.
CAROORIQUE o;Sp6e sot>r€ a aniSlia de multas aplicadas pela Justiça EleilO<al nas eleições

~21lQ2. ~ . ----
Ni~"rlA t:slõJ:.eh::... oJ I .....rméil~ (::ari:J racolhimenlo 9 roombolso de embalagens e da

ouLras uruviUéndas
UCIMAR FRAGA Fixa prazD p:ua conclusão do açAo I1s.ca1iza,6ria 00 Tribunal de Con\as da

- Uniao realiZdúaslI.rl OOl"élli eedt~S e oá DUlfaS oroVldências. I
~ELENO Dá nova redação ao Art. 126 e seu § ún,co da Lei n.' 9.503, de 23 de I

setembro de- 1997, definindo t-rovidôncias a serom 1omadlJ~ pelas I
SAnuradofaS e Af"'Jlltmt~5 de verculOs envolvidos em sinistro. I

INALOO BETÃO -OOOga faDrlcantes de bebidas alcoólicas a corocar no rótulo das embalagens
O~ rll7l;~rf.o" "'1'" ~"f"v:lfir;.t _"_____________ .._ _____ ~

DRELUIZ Dispõe sobra a prolbiçAo das empresas Que gerenciam planos de saude 9
afins soIicilar de seus associados doCll'Tlenlos de uso pessoal qlJ8 nao fazem

Ioro,-,;1 dt- •Joohr1adc e dá ::JulJil:. nrOlIll1ênóas
I\COOO r Ar.resceola dispoDiti'YO à lei rf 10.4OC. de 10 de Janeiro de 2002 ·t.!:~

--- i~ ...lJ._disp'o!!..do ~_brB _0 estado civil dos compan~eiros na uni,,io e~~Ye.!:

1774 ! 20m RE

17iYl ~OlJJ í"N
1i7i ~-:i00T\

lI.l0 : .), .. L!OA':cA~TARA

1781 ~OO:~ CR HELENO Dlspoe soPre a coação do ProfiSSIonal de Segurança Empresanale dtt outras 1

I rovldém.liJS.

1782 2~~.~.T~O~F~RA~G~A~__j.!Il"n"sc,-!ra~ve:!!.o~nom2"',,!.-,de~S!!é!!ll!ioQ.:oV;'l!e~ira@.fde~M~.!!!I~Io,-,n!!o!"·J,L!!ivro~!!do~s!..H,:!!,,.r~6,!!is!..'d'!i'!..P~á~tn~a·~.~
17s.t 2003 IRO~lDO Dispõe sobra a natureza das emoresas emissoras de cartão de crédilo. e diI

1-o=~~=-+-,·."·;,,,\SC0NI":ELLOS Ioulras pnJV,déncias
1785 200J VANESSA GRAZZIOTIN Displle sobra a desoneração da rasponsab"idade sohdária dos SÓCIOS

mll'\OriU;nollj das Soc',edades 'JmrIJd.a'" QU3n\o a deblo'S rela'....os a Tributos
FedRrrli!llo nu :!I. • undade Social

Eslabelect'l condição para a venda de CIgarros,
, ~clbd'_O.

,
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1789 2003 CORONEL ALVES Dispõê sobre I"9laçoos do consumo, distribuição o circulação do substâncias

etílicas e dá outras orovidências.
1791 2003 ALMERINDA DE Proibe a comercialização de veiculos sinistrados com perda total.

CARVALHO
17" 2003 DAVI ALCOLUMBRE Inscreve o nome de Sérgio Vieira de Mello no Livro "Hllfóis da Pátria".
1802 2003 ROeSONTUMA Institui contribuição de intervenção no domínio econOmico incidente sobre a

importação e a venda de cigarros e bebidas alcoólicas e dá outras
orovidências.

1803 2003 PAULO MARINHO Estabeleçe, em todo o território nacional, a data de 22 de agosto de cada ano
Ipara as comemoracôes do Dia do Pesauisador.

1804 2003 ROGERIO SILVA Acrescenta inciso VI ao parágrafo único do art. 2" da lei nO 7.853, de 24 de
outubro de 1989 e dá outras providtmcillS_

1806 2003 ROGERIO SILVA Dá nova redação ao inciso I do artigo 117 da Lei de Execução Penal • Lei
7.210, de 11 de julho de 1984,

1808 2003 ROGERIO SILVA Revoga o artigo 2° da Lei nO 5.553, de 06 de dezembro de 1968, Que dispõe
sobre a apresentação e uso de documentos de identificação I)6S30fll.

1810 2003 ROGI:RIO SILVA Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na

,.12 j'~3 CAR'-OS NADER

aquisição de ambulãncias. caminhões - caçamba, coletores de lixo e
máouinas e eauipamentos de terraplanagemJ)/Jlos municloios.
Acrescenta artigos á Lei nO 6.494. de 07 de dezembro de 1977, a fim de
possibilitar experiência profissional a Quem concluiu cursos .de educaçaoI I ! superior, de ensino médio ou de educação profissional de nlval médio ou

'1m-1----- suoerior.
2003 JOSE CARLOS ALELUIA Altera dispositivos da Lei nO 9.506, de 30 de outubro de 1997, que dispõe

sobro a Previdência dos Congressistas. e dá outras providências.
1821 2003 VICENTINHO Dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emissoras de televisão, de

dasonhos animadoe produzidoe nacionalmente e dá outras providências.
1823 2003 GERALDO RESENDE Proíbe a criação de novos cursos de Odontologia e a ampliação da vagas nos

cursos existentes e dá outrasprovidênclas.
1825 2003 ALBERTO FRAGA RevoQa a prisão domiciliar orevista na Lei nO 5.256 de 6 de abril de 1967.
1820 2003 ALBERTO FRAGA Institui a Mooall1a sergio Vieira ae Mello.
1830 2003 VANDER LOUBET Altera a Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Polllica

Nacional do Meio Ambiente.
1831 2003 LOBBE NETO Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do

Pais.
1832 2003 IATILALlRA Dá nova redação ao Capitulo 111 • da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de

1996. Que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional."
1833 2003 S(:RGIO MIRANDA Altar.! os artigos 4°, 18,20,25 e 29 da Lei n.o 8.935, de 18 de novembro do

1994, que "Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
os servicos notariais e de registro·, e dá outras prOvidências.

1834 2003 ANTONIO CARLOS Acrescenta um inciso Xao artigo 90 e um artigo 11-A à lei nO 6.938, de 31 de
~.-

~2õõ3
MENDES TI-IAME aoo5to de 1981.

1835 JOSE RÕBERTO Altera o artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

200'3-
ARRUDA

1836 ORLANDO FANTAZZINI Acrescenta ao art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, os parágrafos 2"
ao 6°, fixando penalidade e dá outras providências.

1838 2003 MARCOS DE JESUS Dispõe sobre o uso obrigatório de códigos de acesso gratuito nas centrais de
atendimento telefÔnico.

1839 2003 LUCIANO CASTRO Altera dispositivo da Lei nO 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 • Código Civil,
dispondo sobre as relações patrimoniais na união estável.

1841 2003 CARLOS NADER Dispõe sobre a assistência gratuita pelas empresas aos filhos e dependentes
doe trabalhadores desde o n3511imento até sei:: anos do idado. om croohos a

.pre..escolas.
1847 2003 RUBENS OTONI Institui o Programa NaCional de Apoio aos Produtos Nativos do Cerrado e dê

outrasorovidências.
1&48 2003 MARCELO ORTIZ Inscreve o nome dos selVldores do Centro TéCniCO Aeroespacial mortos no

acidente com VLS 1, na Base de Alcântara, Maranhão, no Livro dos Heróis
da Pátria.

Ijlll~111 I1 I 1111
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1849 '2003 SELMA SCHONS Aliara a radaç.'lo dos artigos 15,18 a 19 da Lei n' 7.998, de 11 de ianelro de

'-iãSlhó03

1990, que "regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial,

..- ~~stitUI o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providê:nc~
GILBERTO DISpõe sobre OBxerctcio da proftssAo de chaveiro B de instalador de bistema, NASCIMENTO _ ~.?Ugumnç<1.

1852 12003 FERNÃNcio FERRÕ- InstitUI o dIa 17 da outubro como o "Dia Nacional da Musica Popular
I ~.~ª~I'eira"

1855 12003 ZElINDA NOVAES I l'1slitui o ano de 2006 como o "A1wJ NacIonal do Idoso·.
185712003 ANDRE DE PAULA AII.ro o anigo 249 do Decrelo-Lei n" 2.848, de 07 de dezembro de 1940 .

COdIClO Penal Brasileiro.
1883 2003 CARLOS NADER "Allera dislJOSil,yos da Lei n.' 9.711, de 20 de novembro de 1996. e dá auras

I nroV'idênclas.·
1885 2003 CARLOS NADER "Modif>Ca dosoo..üvo da Lei o,, 7.210 de 11 de julho da 1984 "
1688 2003 CARLOS NADER I Veda os ocupantes de cargos em comissão ou de assessoramento da

; IAdministração [);reta. Indireta ou Fundacional da Uniáo. da celebrarem
contratos Que 83DeGlftca. e da outras providências.

1888 2003 DR, HELIO Obr'ga os comerciantes de tintas tipo spray ou similares a manter registro
sist~tico dos ores elas mercadonas

Eã69 2003 LOBBE NETO InsllwlU o -Dia do Pesauisador Brasileiro-,
1870nt3iij jOAQLlI"n:RANCISCO o.r$p(iesobre a cnaçOO de número telefôniCO patd usa exclusivo dos

lãji~'2()(J3 ~conselhos TUlelares,
ANTONIO CARLOS AcresCenta par~grelos ao ani90 120 da Lei n' 8,069, d. 13 de julho da 1990,

,
AISCAIA Que r1l~~ soorA o Estatuto da Criança e do AdoIoacento. o dé outras I

-- - orovidências.
2003 rMARCOS DE JESUS Mod,fica • redação do art. 232 da Lei n° 8.069. de 1:l de julho de 1990 •

, Eslalulo ela Cria e do AdoI8SCef1Ie,
1874 :lOQ), MARCOS DE J EsuS--";I-'A",",."',.""'.'-'L2.'7;"'n';O"'~O;;,048""ê'. "d"'."'6""'d.':"'","'-"""~m=Or::O-d"'.::Õ2"OOO=,"'q::u::."'·;::d"6-'p::nZ' o::ri"'d;:ode:L:'-:de;::1

atendimento às ssoas ue as fica e dá outras rovKJéncias-,
1878 2003 EDSON ÕUAI=nE --+A~c"to-"nza::'':"'''as'-'''em'='''lsso==ra~S'-'ed':'7uea=:L:''Y'':'as::''':es::=la:!'tal''s:''':a'-'';'tr.lO=sm'5ili2'rem=''. "=sem=C-::CU=slo$=:-i,

=""==," f-;e",,venlos esportivos ~e":!,'n~le,,,r!,esse~~n!-,a~CtO~'",na~l,c'==-=--=====-===""",:-1
18i9 Iio03 EDSON DUARTE Dispõe sobre a obngatorledade oa divulgação na Inlemet da relaçl!o de

i ' propnelénos e diretores das empresas de radiodifusão sonora e de sons e

t ima ens e da outras rovidênClas
118Õ . 2'ÕO-3+'R"O"N"A"L"OO=--- I Proí~ 3 ~omun::;3Ii:Z:3Ção, no Tenil6no Nat:ional, de t.a~~ ~us. r1ArWólIdmõ I

1-.='-+==HV;:;A7S",C~07-N~C"Eõ'L",Lc;OS~=_-;'.,e",m,=",,,d,,,a",n,,,as.,,,?'su~I'C3dOS e eSlabeleclmentos congêneres,
1882 2003 DAVi ALCOLUMBRE "lnsMui a data de 22 da agoslo, como ,.,n<lo o [);. NaclOOal do Pesquisador,

8rasile:ro."

~
":"

",,"'o .:.rl' o" ~

, . "-. " CÂMARA
"';'1 ••.(. ~ .'
4~'J-:-_

18113 2003 LEONARDO MAnos OISpOO sobre critérios para ;ngresso 'Jrn t::sktbeleomentos ledtnais dtt ensino
médio e su rior de S~"5 .1e necessidades es .ais.

2003 WALTER PINHEIRO

20031 WALTER PINhEIRO

1884

fBBS

1893 ,2003 I VIEIRA REIS Obriga os hOspitaL8 8 clinicas da rede Publica e Pn\lada em todo o ttlmlório
, n.~clt)nal a adotarem medidas pre....entivas, tomando obngal6rio um carta<> de

,dentlfica o com foto de lodos os fundanário e esladores de se..!Y!iQ.s,
1894 ,:m03 VIFIRA RFI!; Ar:rll"-.rAnfa o § 10 A n § 4° an Art 11n c1~ loi nO ~ 009 . .-iA n c1P. jLlho rlP

1 L I "1!j90 fstatulo da Cnan e do Addescento). I

~OO3"""Z;;O"N"T'A'--------+,A-i'U"'IO~riZ"O:"o""'Pod:='."r";E"x"-e"cu"I"..'-o""a""ins""'trt"u"ir"o"P"'r"'o~"ra"-m-a-'F;c"-r-~-~;-!;ll"',"'T-r.-:!!..-._"'lh""",,-a"R-en-d"'o-!'

Dispõe a L.ItiJização da lBa'Iologia CFS na t»tlVençOO de assaltos a ....eículos
de l!a~'1_e rodov~riode pa&SaQeims.
Altor. a re<laçao do Iociso 11 do arl. 119'd"'."L"..:;-'"n'''8',2' 3, de 24 de junho de

, 1991. Que "DISpõe sobra os Planos de Beneficios da Previdência Social- e da
_ ' .Q.ulrn-5 proVidências.

h-1·88·7i',+'?;;;n."n:.;;-1+_"F"n:ÕI."IAc;R"()"();;-_·P"A·E·S"'_~~ Qi~~'F!ln~ n a~~,='cAO"""'""'.argo<=cc:-"""",cC"':-:nm-""i"'''''''':-:·'''n------------1
1888 ~'()()3tCOlUMBO Acro&::e di si o no Art. 46 da Lei nQ g,610, eta 1998,
18_~ i~rft~A~!91L~QER -MOOlflCa diSPOSItiVO do DecretlH.ui nO 5.452, de 1o~ mai?_qe 1943,~",==::i
1890170U3 , THElMA DF OLIVEIRA Dispõe sobre a obrigaçao de restaurantes, hoMls. bares & similares oforecem
_. . ~ I ~\AJn~urllllJurll:ll:t I)~O t.It::t ~lill",n~1J ult!'lélit.:u ti' (J~ uutrd~ pr·~r~!,~~_~:.

:J
B91 :?OOJTvIEU·{A REIS Obriga empresas conoession~rias de serviço publiço ,je terminais rodo'/iénos.

~ ferroviários, aéreo e rnaritimo em todo TeITit6no NaClor.a' a disponibilizarem I

I assent05 UbliCOS ara os seus usuânos.

Imll~IIIIW~IIIIIIIII!I~III~ij
D.'X~nro : 33726. 1

2062 (JAN:Q51



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 191

••ti .,~

.~ .~~. CÂMARA DOS DEPUTADOS
-\. .. j.~. J.

'~j".:,. ~~';J~:' ."

PROJETO DE LEI
I
I

N° ANO AUTOR I EMENTAI

61lltodo o Território N,8cional, ajustado ao Programa Fome Zero, do Governo
I Federal. I

1897 2003 LEANDRO VlLELA Dispõe sobre a validade de créditos adquiridos para uso de serviços de
telefonia. :

1898 2003 LEANDRO VILELA Altera o capul do art. -1'0, da Lei nO 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Fundo de ~inanciamento ao estudante do Ensino Superior e dá
outras providências. ,

1901 2003 ALBERTO FRAGA Determina o emprego de segurança armada nos terminais de caixas
eletrônicos e nas Iotenas Que realizam serviços bancários.

1902 2003 ALBERTO FRAGA Allera os arts. 67, 70,!78 e 123 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Faderal. de que trata a Lei nO 7.479, de 02 de
junho de 1986; acre~nta o art. 69-A a este Estatuto e allora o art. 29 da Lei
de Promoção dos Oficiais da CBMDF, de que trata a Lei nO 6.302, de 15 de
dezembro de 1975. I

1903 2003 ALBERTO FRAGA Altera os arts. 24, 66. 69. 77 e 122 do Estatuto dos Policiais Militares da
Pulici<l Mililé!r do DF, de que tralé! a Lei nO 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
sobre a licença para ~companhar cônjuge; acrescenta o art. 68·A e allera os
arts. 32 e 33 da lei d~ Promoção dos Oficiais da PMDF, de que trata a Lei nO
6.645, de 14 de maiolde 1979.

1905 2003 SILAS CAMARA Altera a Lei nD 10.257, de 10 de julho de 2001, excluindo os templos
religiosos da exigência de Estudo de Impacto de Vizinhança. EIV.

1907 2003 RUBENS OTONI DispOO sobre a ob~gatoriedade de publicação de mensagens educativas
sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em cadernos e livros
escolares I

1915 2003 NEUTONLlMA Altera a Lei nO 9294,1 de 15 da julho de 1996, que "Dispõe sobre as restrições

\

ao uso e à prop!lganda de produtos fumigeros, bebidas alcoólicas.
medicamentos, tera~ias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art.
220 da Constituicão Federal

1916 2003 CARLOS NADER Institui o Fundo Nacional do Transpórtador Rodoviário de Carga,
1920 2003 WILSON SANTOS Toma crime hediond\J a utilização de menor em delitos.
1921 2003 WILSON SANTOS Altera o § 1° do art. ~3 da Consolidação das Leis do Trabalho para facultar a

substituição do erlJpregador na audiência de julgamento apenas por
empregado. i

1922 2003 JOSE RAJAO Institui Normas Gerais de Segurança Contra Incêndios e dá outras
Iprovidências. I

1924 2003 LEONARDO MAnOS Dá nova redação aol inciso XIV do art. 6° da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro
de 1988. Que wAltera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
.orovidencias". I

1928 2003 GILBERTO KASSAB Institui o Indice Brasileiro de Inclusão Digitalí 1810) .
1927 2003 FERNANDO DE Acrescenta dispositivo à Lei nO 10.336, da 19 de .dezembro de 2001, para

FABINHO isentar as QI'11Pl'8sa~ da trnnsporte coletivo urbano municipal e transporte
coletivo urbano alternativo da Contribuição de Intervenção no Domfnio
Econômico - CIDE. i

1930 2003 CARLOS NADER "Modifica dispositivQ da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995 ,"
1931 2003 CARLOS NADER "Moclifica dillPositivQlS da Lei n.· 5.869, de 11 de janeiro de 1973."
1933 2003 CARLOS NADER Dispõe sobre a utilização, pelas prefeituras municipais, do horário do

Programa Oficial dei Informação dos Poderes da República nas emissoras de
radiodifusão sonorallocais durante a vigência de situação de emergência ou
de estaOo de calaml<laOe PObllca em seus munlclplOS.

1938 2003 PASTOR REINALDO Institui o código telefônico único de acesso para os serviços de emergência.
1941 2003 JULIO REDECKER Dispõe sobre o lcadastramento obrigatório dos .ernpree~dimentós ou

estabelecimentos Que explorem servi<;os de hospedaoem.
1942 2003 TEREZINHA Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cabeleireiro, Esteticista,

FERNANDES Manicura, Pedicura e Similares e dá outras providências.
1943 2003 DElEY Dispõe sobre o crime de terrorismo biológico.
1944 2003 GONZAGA PATRIOTA Define condições para drl:ul<lçãn de vRiculo!1ô aulomntnre~ em áreas urbanas

tombadas e dá outras providências
1945 2003 EDUARDO PAES DispÕe sObre a obrioatoriedade de constar. nas embalaoens de cigalTos as

111I~11~11111111111111~1' 89
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1ü4TI20031, EDUARDO PAES ~~~'~~;;;'i"';;:';:~ãO do e.ereieio das piOfi$sõe.-de AnaÜs1ãiie
I SIstemas e suas correlatas. Ctia o Cooselho Federal e os Conselhos

i RéQtoru,s Ot: Inrl :r:'1alll•.a I,; c" c-ub;J.s IJ!": YI"i(.~·d:.:.'i. _:---
11148 !2003.

1
EDUARDO PAES AJtera a redaçOo da Lei nG 9,702 do 1998, Que -dillPOO sobrA c.ritAricuo

! especiaiS par;) alienação de imóveis de propneáade do Il'\stlMo Nacional do
I I ~ StrI..;UfO Sot.:....., a:í ,;..5 V Já ::..ulJ'... .:> Dr0~,dul·,CldS~. I

11Õ49 200fl EDUARDO P-ÃES----- Altera os arts. 10 e 23 da Lei n' 9.G36. de 15 de maio de 1998, que "Dispõe
svtJt~ d 1tt'.Juldri.l~u, ~l1lflini'SlraçAo. ~fol"'WlCl1to c 8lien~o de MnlJ

"

I I IfTIC'>veis <'e u(,mlWv CoJ UnioJo. alltra OISPO~""'JD~do~ ~ellJ~Le.sn'~ 9.(tAl.
du b de setembro de 1946. e 2.398. de 21 de dezembro de 1987.

, i regulam~J1t I o ~ ~ do ;'11 49 do Ata ('Ms Qisposiçófls Conslitucionais

~
-!----------!- T~ansitooas e da uutra~Dro~déndaS.· . .~_

li52 I2003 I WElLlNGTON Dlspão soIlre a elevaçao para dezoito por cenlo a '''quota da CSLl deVida

;ji5~.::j 20):l ~~~';gFRAGA I~s;:.';:;*;;~f':;"~Jcao da omftssao de Cabeleirairo e Manuia<lO'-
1955 . 2003 ORlANDO FANTAlZINI Dis~ wbre a expropriação de glebas onde houver milldas armadas e dá

L Ot..~·.~5 J\" .IC,:::·::;'::;:cc-::::::: ------~~----o_--__,___1
'958 2003IDELEY D,.pé" S<lIlre - conlnltos. cessões, lermos. aju"", procurações e oolros

In~trumentos con(}ânares. umlotcmis ou bll::Jton,ois. assin:Jdoc por ólllietas
I I Dl"uflsslUllai~ (J": .....1,) .lJovfi~~wnHIS tJ do OOU'd& Llru\rlOé-ucias.
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1986 2003 ANTONIO CARLOS Prolbe a prática e a exploração do jogo de bingo, de caça-níqueis, do jogo do

BISCAIA bicho e de outros ioaos de azar.
1987 2003 JOSE IVO SARTORI Disoõe sobre anúncios para a comercialização de veIculas automotores.
1989 2003 RONALDO Dispõe sobre o prazo para devolução de encomenda pela contratada, em

VASCONCELLOS caso de impossibilidade de entrega e dá outras providênCias.
1990 2003 RONALDO Modifica a Lei na 10.611, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto

VASCONCELLOS de Defesa do Torcedor e dá outras providências
1991 2003 RONALDO Moditica a Lei nO 10.671, de 15 de maio de 2003, Que dispõe entre o Estatuto

VASCONCELLOS de Defesa do Torcedor e dá outras prollidências.
1992 2003 LOBBENETO Altera a redação do art. 20, da Lei n.O 8.036, de 11 de maio de 1990.
1994 2003 WALTER PINHEIRO Acrescenta o art. 135·A ao Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940,

CódiQO Penal.
1995 2003 WALTER PINHEIRO Toma contravenção a exploração de loterias, sem a devida divulgação de

valores arrecadados, acrescentando artigo ao Docreto-lei n° 3.688. 03 de

rms- ~003 outubro de 1941.
CARLOS NADER Acrescenta parágrafo ao art. 8" da Lei n° 8.078, de 11 de setembro. de 1990,

para regulamentar infonnaçôes ao consumidor $Ob/'e bebida aleoólica e
tabaco.

2000 2003 NARCIO RODRIGUES Denomina Rodovia "Joaquim Prata dos Santos" o trecho da Rodovia BR 2621
MG, Que vai de Uberaba na BR-OSQ 1MG até a BR·153 I MG (Boa Sorte).

2002 2003 RICARTE DE FREITAS Dispõe sobre exploração agrícola em terras indigenas, cria o Fundo de
Assistência ao Indio. e dá outras providências.

2004 2003 RICARTE DE FREITAS Dá nova redação ao art. 12 da Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981, que

~.
disPÕe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.

2003 RONAlDO Modifica a Lei nO 10.671, de 15 de maio de 2003. que dispõe sobre o EstaMo
VASCONCELLOS de Defesa do Torcedor e dá outras providências.

200& 2003 GONZAGA PATRIOTA Dispõe sobre a moVlmentaçao da conta Vinculada do trabalhador no FGTS
em caso de abertura de micro empresa.

2007 2003 CHICO ALENCAR Obriga as instituições financeiras a infonnarem em contrato de financiamento
o custo de captaéão de recursos emprestados aos seus clientes.

2008 2003 REINALDO BETAO Veda a inscrição de consumidores nos bancos de dados e cadastros de
inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito e congêneres por
inadimplemento de oeQueno valor.

2009 ~O03 SANDRO MABEL Altera dispositivos da Lei nO 9.933. de 20 de dezembro de 1999, Que "dispõe
sobre as competências do CONMETRO e do INMETRO, institui taxa de
serviços melroi60icos e dá outras providências".

2011 2003 RONALQO Dispõe sobre a cobrança de 10% (dez por cento} sobre as despesas
VASCONCELLOS efetuadas em Hotéis, Motéis, Bares, Restaurantes e Estabelecimentos

similares e outras providências.
2012 2003 LUIZ COUTO Cria o Serviço Municipal de Transparência Postal (SMTP) e dá outras

providências.
2016 ;WOj ALBE:.I< 10 FRAGA Dá nova redação à allnea '1)" e revoga a alinea "C" do artigo 10 da Lei n°

6.645, de 14 de maio de 1979.
2017 2003 ALBERTO FRAGA Alleraa Lei n° 6.645 de 14 de maio de 1979.
2021 2003 CARLOS ABICALlL Dispõe sobre o conteúdo de filmes exibidos pelas empresas de transporte

coletivo público.
2023 2003 ATILALlNS Dispõe sobre o pagamento de tributos federais pelas sociedades

emoresariais.
202.. 2003 JULIO DELGADO Dispõe sobre a. garantia de cheque emitido por cliente tilular de conta

corrente com limite de crédito rotativo.
2026 2003 MilTON CARDIAS Modifica o art 102 do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor acerca das

condiÇÕeS para o transporte de toras, e dá outras providências.
2030 2003 LOBBE NETO Altera a redação dos arts. 4° e 5° da lei n° 6.494, de 07 de dezembro de

1977.
2031. 2003 LOBBE NETO Altera a redação dos arts. 3° e 4°, da Lei nO 7.395 de 31 00 ootubro de 1985.
2032 2003 ROMEl ANIZIO Altera o art. 55 da lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, Que trata da isenção

das contnbulC6es oara a Segunclade SOCIal.
2034 2003 BERNARDO ARISTON Obriaa a fabricação de cinto especial de segurança elou equipamento similar

1111~IIIIIII~mlllllll~119)
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r~ para crianças. sua insl8laçAo e sua utilizaçêo em vetculas automotores o dá
outras nrovidAncias.

2035 2003 BERNARDO ARISTON I:;\Itera a renaçáo do art. 211, e seu parngrafo uruco. da ler nO 9.472. de 16 de
I julho de 1997, que dispõe 8'lllre a oryanizaçao dos servIÇos do

I I telecOl'1l\;nlcaÇê1o, a Cf1aç80 e o tunçjem'-lmenlo de um úry8u rtlguli:llJur. uulltD
~tos Insttuclonais, e dá outras prÇJVldências.

203612003 :WALDEMIR MOKA . AllOra a re<laçao elo § 2' do art. 30 oa Lai n· 9.250, de 26 de dezambro de
, 1995, para incluir, enlre os rendimentos iS€lntas do impos1o do renda. os
~ Dro,rentos percebidos petos portadores da d~_~ de Huntinnlon.

2038 I 20031 PASTOR Veda a dlV\.llgação de numeras de telelone com o propóSllo especffico de
I ;FRANKEMBERGEN vender produtos OU serviços, OU da atendinento dll"8lo ao consumidor.

I sempre Que o consumidor Ior onerado com o paoamanm oa larifil

~+;;;;;
cOrTe~Õondente:. 1.ga@ltek3fOnica.

2039,2003 IVAN RANZOLIN "A1lora dlSpos;üvos da Lei n' 6.742, de 07 de dezembro de 1993, quo "o.spõe
, sobre a Organizaçao da AssistêncJa Social, 9 d.<t oulras pro~dências·.

2040 2003 WALTER PINHEIRO AlIor~ pilr:l dois 3nos o limite maltirno para relJoação de dGbttoti., junto a
:tlualquer empresa OU fom8COdol'. .

2041 -: 2003 ' WALTER PINHEIRO Da nova rejaçao ao inciso V do art. E)O da Lei ng 7.713, do 22 de dezembro de

1-2Õ4i j:2Ô<l3 !EDUARDQ PAf;S
19~.Lgue altera a leglslaçao do Impos,o de Renda e dá outras prov!dênctas
D.spVe sobre nO:lnas para a Uni30. O~ E~Ü;I~, u Ditibito Federal e 05

I . MuniciplOs, vo~as para aplIcação, controle e fi&.:a~zaçAo da compensação

I
, flnance,ra de quo lrala o parágrafo I' do Artigo 20 da Conslltuiçao da

RcnUbliC..J. (l dá oulras ornvidências.
2043; '1õÕ3 EDUARDO PAES Allera a Lei n· 9.478. de 06 de agosto de 1997. que "dispõe sobre a poIitica

Ienergética nacIonal, as atividades rolatlVas ao monopóIto do petróleo, insti1ui I

o Conselho Nacional de Polllica Energética e a Agência Nacional do Petróleoj:!outras providências". .
2044 2003 WALTER PINHEIRO AKera a rooação do ar! 150 da Lei ri' 8213, de 24 de julho de 1991. que

·OispOt· sobro os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
rovldênclas.

2045 2003 WAlTER PINHE.IRO IVQd... 9m todo o Território Nacional as exigências do reconhecimento de firm~

e da aulenbcaÇâo ou conferência da reprodução de documentos para
validade dO'l mesmos.

2047 2003 CARLOS NADER "Dá nova rO\1,,'áo ao arl. 243 da Lei n' 8.069, de 13 de iulho de 1990.-
20SQ 2003 IJOSÉ CHAVf;S AIt-=, d d Leu 11' 8.212. dtt 24 dtt julhu dd 1991, d Lei n" 8.810, dti 1~ de abril de

19G4 e a Lo, n' 9.317, do 5 de dezembro de 1996.
2051 2003 JOSECHAVES D spõe sobro direitos e pmleção do consumidor dos serviços de

telecomuni~;~-edá oultaS- nrovldências.
2052 2003 NICELOéAo D~ sobre o fornecimento do coliJl~~a prova de balas-oara omah&as.
2053 2003 GASTA0 VIEIRA Da nova r{tda~o ao inciso I do alt. 16 da Lei nO 8.213, de 24 do julho de

1991, para manter como depenó8'rte do segurado do Regime Geral de

2055 !2003
- Previdêncié,-S~I o filho de alá 24.ª lQ.~~e t1~Judan!e,

GIACOBD I Es(ab~lece o prazo de cinco dias (.lara apreciação 9 pronunciamento. por
, Junta Comercial. d~ ~m de ~ISb'O de noouena ou microemoresa.

2058 12003 MARIO HERINGER Altera a lei nO 9.856. de 3 de junho de 199<3, que "dispõe sobre os planos e
1--__ > ____ --- -- ~~V:'ll11nRt1A ASL~Anr.iJ::II A $ól..Ir1P.... p. ri!,t flIJ1ra~ nm'JirlAnda!;,.

2059 , 2003 MANINHA DIsciplina o uso de laqueadura e da ~sectcnlla, como um dos componentes
do Plane.tamento Familiar no Sistema U'lIOO de SaUde, estaoelece penalldacle
e dá outras nrovidências.

2064 ~OOJ RONALDO Inclui o incho 11I no prt. sa, bem como pcr08Cenle o item 9.().t. na lista enOJ(o.
! VASCONCELLOS ambos da Lei Complementar nO 1'6, c:te 31 de jullo de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sabre Serw;os de Qualquer Nalureza, de competência 00s
Municlnios e do Distrito Federal.

200. 2003 VITIORIQ MEDIOU Ol:ipo:)e sobre o InrenUvo ao sIstema organloo de proouçao agrupacuialrta, ao
financiamenlo de projelos de conversão a este sistema e a certiOCaçao de

I r'rodutos (,rgânicos. anenmdo a lei nO 8.171, cft, 17 de janeiro ele 1~1~___
204l8 2003 GILBERTO KASSAB lnslrtw o Fundo de UnlV~lização dos Serviços de T~ecomunicações e dos

::i-CrvIÇOS de rn10rmaça0 ( FUS-TI ). da no."a redaçao a dlspostÇOOS da Lei I

-- Ger~ de Telecomunicar&.s, d~ outras nruvidências

;>~.'1"'':''_
f::' ::
,Jl .", ••. , ..'~. CÀMARA DOS DEPUTADOS'. ....• iJ.·· .

"~'.,.''''
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2067 2003 ADELOR VIEIRA Institui na República Federativa do Brasil, o dia 31 de outubro, como sendo o

"Dia Nacional da Reforma Protestante".
2069 2003 KATlAABREU Acrescenta parágrafo aos artigos 61 e 89 da Lei nO 9.099, 26 de setembro de

1995, nos tennos aue determina.
2070 2003 CEZAR SCHIRMER Modifica os arts. 30, 31 e 36 do Código Brasileiro de Aeronáutica, para

permitir a exploração comercial dos aeródromos privados.
2071 2003 WALTER PINHEIRO Dispõe sobre a elaboração, o beneficiamento e a comercialização de

'2072~ÕÕ3 - modutos artesanais de oriaem animal e veoelal e dá outras providências.
FERNANDO GABEIRA Altera a lei nO 6.938. de 31 de agosto de 1981, a fim de dispor sobre a

avaliação ambiental estratéQica de oollticas. planos e programas.
2073 2003 CARLOS NADER "Adiciona-se o art. 83-A, a Lei n.o 6.360. de 23 de setembro de 1976, e dá

outras providências'.
2D74 2003 CARLOS NADER "Isenta os servidores públicos federais, estaduais, municipais civis e militares.

da taxa de inscrição para os exames de acesso às universidades e escolas
técnicas públicas.'

2079 2003 LUPERCIO RAMOS Delermina a perda de mandato lx:lr~ Prefeito e ViGe-Prereito qua lransferir o
domicflio eleitoral.

2080 2003 PAES LANDIM Dispõe sobre criação de universidades. autorização de funcionamento de
instituições de ensino superior, formação de professores e dá outras

Iprovidências.
2081 2003 JOAO CAMPOS Modifica a lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990, que 'dispõe sobre o Estatuto

da Criança e do Adolescente e dá outras providências·, limitando a
veiculação de espetáculo ou programa impróprio em local p(jblico ou em
vefculo de transoorte público.

2082 2003 PAES LANDIM Altera a redação dos dispositivos que menciona da Lei nO 9.394. de 20 de
dezembro de 1996, e acrescenta outros.

2083 2003 PAESlANDIM Cria limite e opção por regime de tr3balho como autônomo para diminuição
da mão-de-obra informal e clandestina.

2D84 2003 PAES LANDIM institui polltica para aproveitamento de jovens dispensados do serviço militar
obrigatório e de treinamento em trabalho para primeiro emproao.

2085 2003 PAES LANDIM DlspOesobre a concessao de bOlsas de estudo e atividades de monitor ou

~
instrutorde ensino.

2003 VEDA CRUSIUS Altera a Lei nO 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura.
____ o .0_. ________

2088 2003 ZICO BRONZEADO Toma obrigatória para as emissoras de rádio e televisao a difusão de
comunicados da V~i1ância Sanitária.

2089 2003 ZICO BRONZEADO Prorbe a venda de bebidas alc061icas em estádios e Qínásios de esportes.
2090 2003 ZICO BRONZEADO Altera a Lei do Inquilinato para dispor sobre o pagamer1to de tributos.
2091 2003 ZICO BRONZEADO Toma obrigat6ria para as emissoras de rádio e televisão a difusão de

comunicados da Defesa Civil.
2093 2003 JULIO DELGADO Dispõe sobre a advertência em rótulos de alimentos e bulas de

medicamentos auecontêm fenilalanina.
2094 2003 CORONEL ALVES Institui a Medalha do Mérito Cultural ·Roberto Marinho· e dá outras

providências.

2095 2003 CORONEL AlVES Altera a lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral

2096 2003 CORONEL ALVES Dá nova redação à Lei n° 9.506, de 30 de outubro de 1997, que extingue o
Instituto de Previdência dos Congress~!as~ç-,_ .._____... _... ___ .... _.-

2097 2003 CARLOS NADER "Dispõe sobre incentivo fiscal a criaocas e familias carentes."
2099 2003 EDSON EZEQUIEL "Modifica dispositivos do CódiQO Penal, e dá outras_providências'.
2100 2003 CONFUCIO MOURA Altera o art. 25 da Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. que dispõe sobre

::lS sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente.

2102 2003 MARCUS VICENTE Dispõe sobre a prescriçào de dívidas oriundas da prestação continua de
servicos essenciais.

2105 2003 FERNANDO FERRO Dispõe sobre a veiculação de propagandas no S6fViço de Radiodirusào
'----- Comunitária.

11~11~111~~1111l11111111I~1193
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.~':~..1--------

l

Cria o Fundo Nacional de Incentivo aos Esportes OUmptC09 e a '-atona
O!im2i~Fp~l~ . .. _ ._._.. -: -1
Inslltui o L.J do ~ua bOIxe o uso nocivo do Aicool

Institui a Semana Nacional de Esclarecimenlo e Incentivo â DoaçAo de
Gr:J.los.

E'
2003 Z~ GERALDO

2133 2U1J.:, JÜAc.. r'AU:"O G·jMl

2fii"
DA SILVA

"lóii3 VICENTINHO

~~ 1'~'~f;;oÕJ WEI ~TON-FAGU-, 2136

I
2136 2003 IVA"I VAlENTE
213i 2003 CORONEl AlVES

2141 2003 COROI-EL AlVES

~:-~\~:T~O!--.C:NE"AlV':S
t-fu~- 2003 CORONEL AlVES ,-Determina a adoça0 de software liVl'e em todos os órgãos e entidades I

~tl~I:~~~I~~ a- e~~ e·c.em,~~,~Cio ~tos 0-~;-
hi.....-t-;;;;=h="":;;c;-;-;-;-;=__-+Cer6ticos e ráflcos. B da oulras ovidênclas.
I 2154 200') CORONEL ALVES ~ DispOO 8Q~re .r, ;""',,",ç'~() 3flual de seguraf1ça nos tanques sublp.~neo§ de
L-. " 'I annazen~ ae_~~~ustlvels e asodutos. e da outras rovidêntias
12155 2003 CORONEL ALVES Dlspoe sobra ri obngatonedat1a de ChVU!gaÇao dOS valOl8s arrecadados i:J I

!
i2163 2õ03l VICEN"TTI"NH=O"-------r~~~~~;~~r~~ ~ti~::'~~::~~~e ~toristae-êObrador de I

Ipa~.sagens ClT tr~nspor1es coletl'los rodovlérios urbanos e Interurbanos & dá I·

loL. .. aspL.Idi:. J~

1__ I ----','--------;;õiiõii;;;;;;;;õiiiõiõii..................,iiõiiii"'""'ii"iiT""O-:-:-

ill;~llmllillllll;I;I~~IQ4
OoçUIMnto : 3J72a - ,

N" ANÕT-~TOR --- ----E-IÍIÉNTA
2101 2003 KATIA ABREU Acrosc.enta aJlnee ao inciso 11 e parágrafo ao artigo 275 da Lei n- 5.869.;
I. I di:: 1973 (Cádipr' dE; Processo Civil), pam inclu:r ·,'S Gausas de tessarr,:u;\,"110 I

1_ .~ l.--J---------J :vi~~~a~iS -=-~l de ações de procedimento suméno e dá ~~~

1

210ll I' 20l;~~ ,..,.1\1.. TER F'lrmtmo ,DISPOC subre <J )rull>~O ta: enudélut's uu em"rtisas bt;;tsllelras OU saL1t<1"J.;.-:;

I ! om Territ6rio Nacional estabeJecerem contrato'S com empresas Que e~orem
, .__ -, .__. ltr,jbal~JtW:!~~e...!.moutrospaise5. __

L'2H;& 2l,\1 I (.M':lli:i NADEh 1-E:Mabelece a IlrJusãv elo Idlte na paula de procJul:os amparados pala PohUca
I _ I. de Garantia de P~_r.tJnimos(PG-ePc"M".L".---:--=_,--__"""""'_--,-__-I

2~OOJ1"IEUCIMAR FRAGA I DisC/r"na a cot,rança ~e 'aritas pe'a prestação de serv'ços ronronos. por,
I I I Iparte das inSllluJly.();js financeims e demaIs instituições autoriZadas a
~ _... ~._ .. __ , ~~C'~on:;lr reln Aanr.o (".entrai do Brasíle dâ outras pmvidAncias.
. ~1_1~ _ª-,01. l L'I?_r.;TJf'!!c.QUR,.T . OI~2;\ y)~r~_f .' ':::'.r~':· ~o~fTlarido (,.lU Im\,) companh~~ _

[
2117 121lVJ ILU,L 1>.lnENCOURT Altera o an. 7' da Lei o' 8.93~. de 18 de novembro de 1994 e o art. 223 da

- I ler nO 19c.·4",06",:,;'::"dc:e"2,,OO::2':"'"iCódi=::g~O:,C,:i~vi~I.;;::::.-:-;;:-:::;:;::::-:;-:-;=:;-::=;-::::;c:-:-1
: 2118 : ~C'J:l ' l.'~·~_"".:' ~ IlnCNCOI..:n1 Ll'I'I'J...e ... obrig... ·.,)ri~dllldu do public0ç60 de cdilois do proclQ/"r,us por,) o

~ casamento.
I 2119 12003. LUIZ 81nENCOURT Di'Põe scbre a <!eduçao no Imposto de renda das pessoas Ilsicas das,

I I I
dú~s Idas a 8Il00dde5 Bem fins lucralJvos "4U9 luntl.ml tlXCIUs,"ar11v:rle I

I

por objeto a reabllllaçao de pessoas pona<Jofes (18 dtltit;léndd (I~ uu
mental. I

2"1i3 ;2"Jc.TfiiéAR=OO=-:cl l1'o=R'----+';Act8scen'"la expressa0 ao paragrelo unico do alt 2" da lei n'"4.7il. d. 15 deI
'L.... I setembro de 1965. ,-j

I 212if-'-2003 GIL8ERTO KASSA8 Modifico J Lei n' ~ 612. de 19 de fevereiro de1998, que instilul o Serviço de,
i- RadlOdifusao Comunilatia.
I if27 '20031 OR PI"lOnl o.sp<le sobre os serviços farmacêuticos de dlSlribuiçAo. dispensaç.lo e

m~lmpula-;."!o de modicamentos. produtClS ~ra a saUde e outros que

I
-----L.....-... e . ifica e dA outras rovidências.

2129 ! 20031 JOAO'C'"'A"S"T"'E"L"O'---+;;o."'·,"põe7::""'sob""'re=""o:"':p"'ag"a"me""'n"'to""ide=""d"'é"bi"lo=s""'r=e;:'a"'li",,=s""'a::-;Iribu=7.Io::S""'''fed=.,::,,;:·s""'o=u-:-,.1
S u~,dad ~ 500:.1' L/)hs S;:l.:iel~adtts lirr.i!.adé'l!:. .
Rovoga oc p~r6gr.ofOf: G", 10 • ga o go do Art. 2° e atIera o Art. 11 dói Lei nOI
8.629. de 25 de levereiro de 199"!i;3,,-".,--:-:--::-:--::==-:-....,.,=..."....,

"S,--+'Ac"re,s.."t);1._, a,......Jo ,; Lf:Ii n~ 6.(178. d6 11 de setembro du 19-;;.0, qlJtl ;nft1Jtui o

CÓdI90 de Defesa do Consvmldo",r~.--""'--'--=-""'----;--;O:-"'---=--;;:CC7-i
_~r:'~n~t~':'I--f'~~alJe At!~~~~-ªr~~~raOOIharJ~r..tt~ 00 _COIJ!l!,_~ao_~i.Y~L.

IDer<>rnina a BR - .!>ti Governador JANARY GENTIL NU"'~S • d."'rmlna

~out!!sJ!~_~®~~i-ªS_~~7"C'-'---__--'-""7.=,-...,..,...,_.....,,-....,._--;-i
NOES 'AJ·. 'rJ a l(u nO 1 283. do 18 de dezemtN'o do 195Q. l3f.labe&ocendo tr.)tlmenlo

I
dlferencaado na regU3rnat'1taçaO da inspeÇâo indUSlrial e saJlllana do
produtos de origem animal das agroinetüstna:s de pequeM porte I0C3Üzadas

. ~~'I n.F1aér~~: a di outra!i provldf.'lcl:n:..
Proíbe Oca ltaI iro nas Insbtu' ões Educacionais Brasileiras.

206l (JAN;O:'j
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2165 2003 SIMPL!CIO MARIO Adiciona parágrafo ao artiao 3° da Lei nO 8.948, de 08 de dezembro ele 1994.
2166 2003 ELlMAR MAXIMO Institui o Dia da Cruz Vermelha Brasileira.

DAMASCENO
2169 2003 ELlMAR MÁXIMO Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

DAMASCENO Código Penal - para dispor sobre o crime de contrataÇão de serviços seKuais,
e dá outras providências.

2171 2003 RUBENS OTONI Dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição de freqüência a alunos
impossibilitados de comparecer à escola, por motivos de liberdade de
consciência e de crenca reliQiosa.

2173 2003 CARLOS NADER Ele\la alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre armas
de fQ!:lo.

2175,2003 OR. HELENO Altera o artigo 763 da Lei nO 10.406. de 10 de janeiro de 2002. permitindo
que o segurado tenha uma indenização proporcional à importância pagá,

2116
1

caso ele esteja em mora de oaaamento do orêmio ocr ocasião do sinistro.
2003 JOSEOIVINQ Oispõe sobre a obrigatoriedade de cobrn.nça de tama local em \(g~

I telefônicas rElaliz:Jd(l$ dentro de uma região motropolitana ou de um

~~oo:)
município.

NEUCIMAR FRAGA Cria programa de auxilio e assistência à reorientação sexual das pessoas
que voluntariamente optarem pela mudança de sua orientaçao sexual da

-- homossexualidade para heterossexualldaue ti dá uutras provid6ncias.
2179 2003 CHICO AlENCAR Altera a Lei n" 5.700, de 1° de setembro de 1971, que dispõe sobre a foona e

a apresentacão dos Símbolos Nacionais.
2180 2003 JOSE DIVINO Modifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997, re<:lefinindo as unidades de

medida para uso na tarifacão dosservicos de telefonia.
2181 2003 PAULO BERNARDO Dispõe sobre o investimento em ações com recursOl! depositados em contas

Vlnculadás <10 Fundo de Garantia do Temoa de Servico {FGTS l.
2182 2003 MANINHA Altera a Lei nO 8_987, de 13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre o regime

de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art-
175 da Constituição Federal. e dá outras providências.-, na forma que
esoecifica.

2183 2003 ALMIR MOURA Dispõe sobre a compensação de horário extraordinário na microempresa e
emDresa de oeaueno oarte.

2184 2003 ALMIR MOURA Obriga as instituições de ensino superior públicas e privadas a acrescentar
em seus coo\eúdos curriculares de \0000 00 cursoo, pelo m9ftOS um CfM\lC
referente a disciolina cuio obieto saia a Drática de atNtdades esoortlvas.

2185 2003 ALMIR MOURA Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, fixando

- critérios Dara a citacão da Daria reclamada no processo trabalhista.
2186 2003 RONALDO DisPÕe sobre o envio de mensagem, não solicitada por meio de redes de

VASCONCELLOS computadores destinadas ao uso do público.
2187 2003 RONALDO Dispõe sobre o registro obrigatório das empresas organizadoras de eventos

VASCONCaLOS no óraão comoetente.
2189 2003 ADElOR VIEIRA Dispõe sobllJ a veiculação de peças publicitárias no'Sel'Viça de Radiodifusão

C<lmunitária.
2190 2003 ANGELA GUADAGNIN Institui o -Dia do Fisioterapeuta", a ser comemorado no dia 13 de outubro.

2191 2003 BARBOSA NETO Di&põe sobfe a indicação do valor da moeda nacional impre&&O em código
brail8. Que oermita sua identilicacão cor oortadores de deficiência visual.

2192 2003 CARLOS SAMPAIO Disoõe sobre a iornada de trabalho do FonoaudiôlOQO.
2194 2003 SERAFIM VENZON Acrescenta hipótese de movimentação da conta vinculada do FGTS em razão

do acometimento de oaraliSia irreversivel e incaoacltlmte.
2197 2003 CARLOS SOUZA ,Autoriza a criação de Dis1rito Agropecuário no Municlpio de Itacoaliara. no

Estado do Amazonas e dá outras providências.
2198 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito AgropeCuáilo no Mun'lcíplo de Codajás, no

Estado do Amazonas, e dá outras DrovidAncías.
2199 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação da Distrito Agropecuário no Município de Presidente

Fiaueiredo no Estado do Amazonas, e dá outras orovidências.
2200 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Munidpio dê Rio Preto da Eva,

no Estado do Amazonas. e dá outras providências.
2201 2003 CARLOS SOUZA

~-"~-OOB~195
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Lr--o:N...• --"-ANO ----...,A"'U;;TO"'R;;---r----------·E"'M;;=E~NT;;A,------------I
r c=-"-lr-----~=='-----+v"3"rz=ea:-:n::o-;EstaO==0"a"0"A"maz=:::0::n::a:::s-'.e"'aé outras prOVIdências.

,,.~ '001 CARI.OS SOU7A

220. 2003 CARLOS SOUZA

2203 2003 CARLOS SOUZA

:i2og LUUJ, CAl-<lUS SOULA Aulonza a cnaÇao de OIS1nto Agropecuéno no Mun1clplo de Uru;urttulttl, nu
I Estado do Ama,onas, e dá outras pro",dôncias.

; 2202 2003 CARLOS SOUZA Auloriza a criaçao de Dislrito Agrope"ualio no Municlpio de ManacaporU. no .
Estado do Amazonas e da outra~q"'~r~c",ia"s,,-. ---,c----,-,----.,.--.,.----,-,---c-:1
Aulon.l3 a criação de Distrito Agropt1euar:o no Municlpio de Iranduba. no
Estado do Amazonas. e~ outras proYidê~C1as. .. _
Autoriza a criação de Distrito AgropecujflO 1"10 Municfpio de Sanla Isabel do
Rio Nearo. no Estado do Amazonas e ela outras JH"(Moências. i
AlltM7" ....m.;;\n fiA Oio;;lrito AgmpACL..1nO no Municlpio de Tapauá. no
Estajo do Amazonas. e dá outras pruvidêncLélS.

r.2206='-+;::2oo=3+'C;-;AR=L"O"'S;-;S'"'O;::UCCZA~-----II-';A=:uIOriZa • cri&;ao de Distrito Agropecu,;rio no Municlpio de Barre.nnha. no
f-;;....-tO';AA-b"''''''''=,-,.;c;:-__--I-';E"s'''ta"a"0"d,,0,,Am'='=,3zonas. e d::I outras prol/idência~_

2207 2003 CARLOS SOUZA AJtoll.l:a a criação de DIStrito Agropecuário no Mu"icipio de Beruo. no Eslado
do Amazonas. e dá outras orov;dênc.as.

2208- ;'OOJ , CARLOS SOUZA -----tCÃO!on7.a a ccaç.lo de OIstrito Agropecuáno no Mun;c,pio de Tolé. no Estado
du Amazonas e dá owas providênCias.

Aulori2:il a cn3Ç-5o de Dilrtrilo Agro;..oecuatio no Munic1pio t1A J:I.('}Ur.l. no
Estado da Amazonas e d~ outras pr(;·~ldências.

2003 CARLOS SOUZA

2223 ,200~ AUGUSTO NARDES

2221

2219 2003 CARLOS SOUZA

2222 20()J CARLOS SOUZA

2220 2003 CARLOS SOUZA

2210 !2003 I CARLOS SOUZA Auloliza a cnaç.lo de Oislnto Agropecuário no Municipio ao Jutaf. no Eslado
. _[. do Amazonas. e dê oulras provid~as.

~
2211 ~ 200.1 CARLOS SOUZA Autoriza a criaç.lo de OiSllilo Agropocuélio no MUnlclpio de Lilbroa. no

~ Estado do Amazonas. e dá outras orovidênciss.
2212121m'l CARLÕS-SOUZA----'Au~oriza-. criaçao de Dislrl10 Agropecuáno no Municlpio do ManaQulri. no
\_._~ Eslado) do .Amazl)na'S. 911!1 out~s ,..r."i.~~'"ci,,"O',___;C_---;c'7:"--o-,--;=:c:c:::._-::-::-I
i 2213 1;'U03 CARLOS SOUZA Autoriza a cnaç.lo de Distrito Agropecuário no Municlpio de Manlcoré. no

Eslado do Amazonas, e dá outrBs· providõncI3s

Autoriza a criaçJo de Distrito Agropec'J ..'uio no Municipio de Atalaia do Norte.
no Estado de.' Amazonas e dá outras 'rovldências.
Auloril.a a ctia~o de 0i5lrilo AgropecuáriO no Munic1pio de PeUInI, no El5tado
do Amalur.as, e (I;~ outras vidêncw.s.
Altera a Lei ng 9.317, da 5 de deZ~lTIbr() de 1996, que institUI o Sistema
1f1I~o de Pagamento de Impostos e Contribuições das MtcroempraS3S e

I Em resas qe P~~o.!:p;"on~e,:';,s",m"",e"-s"'=:c-:;:-=:;:-===,,,",=-;;c::;:::::1
2224 2003 AUGUSTO NARDEs- . Altera. Lei n' 9.317. de 5 de dez.moro de '996, que instilui o Sislema

I i Integrado de Pagamento de Impostos e ContribUições d3s Microempresas e

I
, -'----- =_----'~~~s de Pe.~eno Porte - Sim as.
2225' I 2003 AUGUS10 NARDESI Altera a Lei n' 9.317. de 5 ae dezembro de 1996. Que instilui o Sistema

Ilnl~grado do Pagamen.lo de Impostos e Contribuições das Microempresas e

h=.-+==.,...,.===~=='O_-t-'Emorasas de Pe ueno Porte a Sim Ies.
2226 2003 AUGUSTO NARDES Aitera-aLãin" 9.317. de 5 ae aezembro de '996. que i'lslilui o Sistema

F
I lnlegrado dt! Pagamenlo de Impostos e Contribuições das Microempresas e
, E~E!S3s de Pequeno Porte - Si"'J!:I~~.

2227 2003I AUGUSTO NAROES Altera a LOI nO 9.317. de 5 de dezem'-::-br"o-"de-:-:,""996=.--C-Qu"e'"in".""b::-IU"i"'O--'-S"'ist"e"'m=-=ao1
lntl!lgrddo de Paçamenlo de Impostos e ContritliJlI';ÕA§ r1~,. Mi•.mAIl\presas e
Em ~~de Pequeno Porte· Simpl,)s.

2229 2003 AUGUSTONARDES A.tteraa-.lal.f,,,,9.317'lgííll_'tiIUi o Si~a

Oocumiltlnto: 13726· 1

1

2214 2n03 CARLOS SOUZA Autonza a cnaçéo de Distrilo Agropecu3riu no Mun=ccic:;:fpoo"·=de"'M"".r.=."a--:.no:::-;EÕ.SlBd:;::,-:o:1b. do Amazona." e dá outras proVidênCIas
12215- 2OU3 CARLOS SOUZA Autonza • cn."ao do Dlstnto Agro""'pec"'::-cuá"n"'o--n=-=o:-c"'unlclptO ae GuaJerâ. no

__ ---:-_-~__ I Eslado ~Amalonas, e dá,~o,!!u~ITa,,,-s~;J!orro~v""d!",ê.,nc",I",.s~--;o==c::-=-;-c=:c;;""",::1
2216 2003 CARLOS SOUZA ~Autonzo a eriaç.lo de Olstr1to Agropecuano no Mun,eipio ile Humaitl. no

I I;;.stada do Amazonas. e na outras provldênc.ias,
1-22=1'"'7C+2'"'00=3+-C'"'A"R""L---OcS"-;S;-;O'"'U7-ZA~-----+-"A~u''''lon'''ZO''' a criaçao de Distrilo Agrop"cu.rio no ,",uniclpoo de llamam. no

f-;;=.-+=="'=""===.,.--__-t-';E~s':'la"'d':'O""dO'o?Ar!'azonas,e da (,utras PftI,:,:""·d",ê",rlC::i,:3,,,S':=--.-;=::;::c:-;;;;-,;:===-=:"i
2216 2003 CARLOS SOUZA Autorizo a criaçao de Dislnro Aqropocuáno no Municlpio de lpi,una. no

Estado do Amazonas e da outrng Pro....~Ç'~~~,~;+,. ,-,.-c--,---,-----,---:,.--O-!
Aulonza a criação da Olstnto Agrapecuc1no no MJmclplo de Juruã, no Estado I

do Amazonas. EI dá outras vldéncld'i. I
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~NO AUTOR EMENTA--- Integrado de Pagamento do Impostos o Conltibuiçõ6s das Microempresas ei
I Empresas de Peaueno Porte - Simoles.

2230 2003 AUGUSTO NARDES Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para veiculas
adquiridos pelos óroãos públicos municioais oara utilizacão exdusiva.

2231 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito AgropecuMo no Municipio de Santo Antonio do
lcã, no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2232 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de São Gabriel da
Cachoeira, no Estado do Amazonas e dá outras prollid~!:!f.t~_· _" ".. _..

2233 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de São Paulo de
Olivanca. no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2234 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de São Sebastião do
Uatumã, no Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2235 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Tabatinga, no
Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2236 2003 CARLOS SOUZA Autoriza 3 criação de DIslri\o Agropecuário no MunIcípio de \\apiTafl9a, no
Estado du Amazonas, e di:l OUlrdS urovidências.

2237 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criaçào de Distrito Agropecuário no Município de Carauari, no
Estado do Amazonas. e dá outras providências.

2238 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municlpio de Canutama, no
Estado do Amazonas, e dá outras orovidências.

2239 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Caapiranga, no

2240
Estado do Amazonas, e dá outras providências.

7003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Munidpio de Eirunepé. no
I Estado do Amazonas, e dA Qultas Drol/idoocias.

~Ni
---
2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Barcelos, no

Estado do Amazonas, e dá outras orollidências.
2242 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Benjamin

Constant, no Estado do Amazonas. e dá outras providências.
2243 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municfpio de Silves, no Estado

do Amazonas, e dá outras orovidências.
2244 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municlpio de Tonanlins, no

Estado do Amazonas, e dá outras providências.
2245 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação.de Distrito Agropecuário no Municfpio de Uarini. no Estado

do Amazonas e dá outras orovidências.
2248 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municlpio de Urucará, no

Estado do Amazonas. e dá oulras prOllidências.
2247 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Município de Autazes, no

Estado do Amazonas, e dê outras providências.
2248 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuãrio no Municipio de Borba, no Estado

do Amazonas e dá outras providências.
2249 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito. Agropecuário no Municipio de Amaturã, no

Estado Clo.Amazonas, e da outras providências. .
2.2.50 2003 CARLOS SOUZA f>.utoriza a criação 06 Distrito Agropecuário no 'M\)niclpio d& I\\'larãés, no

Estado do Amazonas, e dá outras orovidências.
2251 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municipio de. Boa Vista do

Ramos. no Estado do Amazonas. e dá outras orovidências. .
2252 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municlpio de Boca do Acre. no

Estado do Amazonas, e dá outras providências.
2253 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação dA Distrito Agropecuário no Munic:lpio de Anamã, no

2254
Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Municlpio de Anori. no Estado

2255"20-03
do Amazonas, e da outras providências.

CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Mun;cipio de Careiro, no
Estado do Amazonas, e dá outras providências.

2256 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a criação de Distrito Agropecuário no Munidpio de Envira, no Estado
do Amazonas, e dá outras providências.

2257 2003 CARLOS SOUZA Autoriza a Criação l1e Distrito Agropecuário no Municipio de Apui, no EstaClo
do Amazonas, e dá outras providências.

!1111~llllillllll~llllll(liI197
Documento: 33726 • 1

2062 (JANID5)



200 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Fevereiro de 2007

CÂMARA DOS DEPUTADOS

r4::.;.·,

~
. ~~~

~,':' ; '"
,\ --(;.10:;.-.':'
. '. -.;g;:.;<..~..:- ..
~---~-----------P-ROJ-_-El'-_ -O-D-E-LE-I-----------~-----,I

_~'~ ~O AUTOR . EMENTA...
2258 2003l-CARLOS SOUZA Autorizil a criação de Oistr'lto Agropocuéno no Mumclpta de Coen. no Estado 1

I do Amazonas, e aA outras .p.rtlvidências. j
L22:i9 !~~r~ARLOSSOUzA- --~- :~~~~~~:~I,~:~~=:~~dPiOdeNo~MPUãna~1
j 2:ztO 2Ô(ÚTCARl05 SOUZA ,AL:I::m~êl .:l cn."L~·"!O "l9 -DJsttltO Aqropecuano no Mun1clplQ de Pannuns. no II

(
_ . - i _------------l.fS1ado do Amazonas. e da outras providências. .
2261 2003ICARLOS SOUZA IAutoriza,a criaÇ,ão de DI~lrilo Ag~ec~~o no Munic/pio de Novo Ayrao, no

, , Estadü 1.:(' An1.: .. n.jO;. e lU,) out':illUl.Q\lWl.r.c~.<!"~>;,..-;-;--..,,-;-c,-~""'_c____,_:;:___c:_1

r
2262 iO<l:! CARLOS'SOUZA l'Auloriza • cn.çllo deoisUilo Agropecu.:ino no Municlpio d. Nhemunda. no

~ ~ _ _ . ~stadO_~__AmazlJnas, e o~ outras nrovidências.
. 2263 2JOJ CAr·t.. OS SOUZA Autunza i.. .;.rIa\rão w Ulslrilo Agropecu.ilno no Munit;iplO de l'.iova Ohoda lJQ:
L Norte. no J;:ç,~dodo Amal()nlll~, la da outra6 "....,... idências. I
I 2264 2003 CARLOS SOUZA Ao'lon", a cnação de DisUilo Agropecuário no Municipio d. ",.ués. no I

Estado do Am8lGiRaS. e d':' OUlI35 proVldtrnclas. d
r 2267 20031 ROG,""RIO SILVA Acrescenta inciso ao art. 6' da Lei n' a.01a. d." de set.mbro d. 1990. que I

__~_ J ~1':;;P0! ~~,~~ttl~O.:lO consum,dOf e d..!J <!iJlJd!.P.n)"~.!!.u'!'·.C!> ... , ._-:--:'--;
,- 22btl 2uO:jl ~O"ERIOSILVÁ---- Allera O art. ao da LOI n' a.018. de 11 d. setembro de 1990, que dispOO sobre

lho=~~=.k1~~=~==--_Jl.'.B!!!!!!@c-!!doo.~consumidor,e da outras nroVldéncias.
,2289 7001 ·1='.O~r:RIO SILVA Acresc~la § :'lO ao :ut. :18~ da Consolidaç,ao das Leis do Tn~\.)lh') para,
i, I""'v.r o """"m.nta de indeni"';~"ooor descum"'*"enlo de disoosillVO !eCal.
I 2211 2003/ ROGÉRIO SILVA Concede isençao do impo'slo sobre a ProprilldiKle T.rrilorial Rural - ITR no

I ~"-'J "'rJQ C~~ . ca.

I' 2213 1:100-3 :EDUARDO PAES AI:era e acreSC6nla cj;soosilivo. à Lei nO 1.347 .de 24 de julho de 1985. Que
..L di"""" sob,e,',~ -,ivil pilblica. . _

!22j-. ~··5õ3 CARlO~-JOL1LA Aulonu a criaç.)O Yd Ol&tritu Agropectl~rJ(} no Munir:lpio de Fonte Boa. no

I ~ I Estado do Amazonas e dá outras OIovidências.
:"2282 ~/o'õTIT11l7r:OIITO I......;;tã -('I cidadlk1 desempregado do fX19:1monfo do t::lx.:1o do inscriçtlo Otrt

I ~'",nc,-"u,-"n;o""lliJ"'·""DI""Ico"""'federn~""I.~~_,_...,.....,__,,=--_c__=_~_=_-c_1
2283 2003 LUIZ CARREIRA IA1ter. a Lei nO 10.420. de 10 d. abril de 2002. QU. cria a Fundo Garanlla-

Saflõ !:' Instllui (I 8erleficlo GiJI3nlia-S:lfm. dtl';.linJda o agrt..:uh 'fos. lê.imiJjaros
~ ; vlbm_. ~Io fenomeno da 0"''''_'. na. "",,,le. "U" ~j~ca.
~~:f .}~~rrg*0~~~_jij~~~EZELLI ~:c~: :~~:I~~~I~,~~~u~~~~dõtS d8ln~~'diu voluntâ~~s,,-.--~---1

12286 ~2003 VANESSA GRAllIOTIN instilul o dia 1° de agosto como DIa da Indilstn. FannacêullC3 Nacionat, .
2261 ~603 jOAO PAULO GOMES DIspõe sobrn a rn<Jul.menlaç~o da Profissão de Instrum.nlador.

t~
D" ,ILV~A~==--+c.--.,..,,...,.."""=_,.__._,_.,..,-:__,_=;:o_-------_1

2288 2~TO FRAGA IAltora a Lei nO. 8.302, de 1§-:d!''-'de'''':zem~b!'C'''~de!.,I!,;9~1'':5'''''__,._,_:____;--~
2290 /!)03. ~n t;ON SANlíiS IMfVf1rM:':f:' I .,/ r J q p.,'O rt('l 9 d(, fo ...er'Jlrt.' Jg 1\ 'Jr. 9l;labol\lcendo que não

ofende aos dlf'9ltos autorais a reprodução de rnUstca para fins d9 sonorizaçao :
:-,.=,....I==.j..,,=-="""'===__~~.~m:'!b~i.'!!n!'raI"'-!oo!!'..!c:'.!li!!nlC3!!o!,s.~suhÓrio.s,esc_rj!Qr~os~~jl_~'ldemi~~dIJ ginástica----i

2291 :;>003' WllSOI\" SANTOS ! ()- :JÕ8 SO~ ., ( :. ·'.1 rl ,~x-rPI) ct~ ~r:-Ik'nL':.{· ... ,""; i:,lu.l:l.J\l·dS n:;c'Ql.ltJvas I
>-==~_=+c ==--_..'!so=bro o oon::.umidor om cadastro O~ bancos de dLldc~~,~.=-,-,=.,-_-=

2293 2003. JORGE AlBERTO I Acrescenta parágrafo único ao art. 211 da Lei n° 9.279. de 14 do maio de
~ 1~98. ue'(" uI Jir ·':or.:: DL oe~ ft:iJ:ivo .. d . dto ln~ ... strlJl. '

221M 2003 GÓNZAGA PATRIOTA D~ nova redaçàÕao aR. 10 da L.i nO 9.503. d. 23 de ..lembro de 1991, QU.
Ln~IiI~~C~:?~Tran~jQ_ª':!~119Iro. . __.....

1,
22_r.,J700J'.1 E' ~,:..._t_~ -,r.JAD >1,,0.___ AU~ra o Dt,...,etvU!; ,l° ll,'6t1, de ;;) de ~'omiJrOde 1946. que ·oispõe sobre I

os bens imóveis da União e dá outras providências", e d~ oulras
wvidê(lcias

22B1 2,-'0.; I~( Ul",,;It.iAH t- I \AüA u.spôe sor,;ua~ ....iOn6d8C1e·de trdtamento e assepsia de arcl8eonlJi:iã em
~ ues de lazer 8 re existertles em áreas pu~icas e privadas.
[2298 7003 Ol.lRVAl OR~Afu DISpõe sobre a obriqatoriedade das empresas fabricantes ce cJminhoos
I nacionais e as il'J'lPOl1ildoras de caminhões instalarem como item de fábrica

I
I um Sistema de Localização e Rastreamento via Salélite, hoje conhecido

CO'TIO GIf1bD ' Positicning l:)~'·,rn· GPS 'Jm lodOs 05. (<.l:ll;r.hõe .. ~ sua linha

1 -2'='+~,,-t~- do rod ooum!ta
~"fI 2003! CARLOS SOUZA Allera o art 20 da lAi nO 8 742. de 7 de dezembro de 1993. que trata do

I tCllefickl (Jo. prh-·télr;::lO ·•.Jnl.l~U(IC'::: da Assislcrdél Soei,]1 aos IdoS()s e D'... 5
___...J./ ,_...J..I!02!rt!to!!'clorlQ!!!.'l;s.!!de!!..!!d!!!.lic!'9!lên~ci'!!a.'__~
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2305 2003 LUIZ PIAUHYLlNO Denomina "Palácio Sérgio Vieira de Mello· o Palácio do ltamaraty, E\dificio -

sede do Ministério das Relações Exteriores.
2307 2003 RUBINELLI Modifica a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelecendo que as

emissol':'l!'. dA radiodifusão sonora e de sons e imagens enviarão ao
Congresso Nacional c6pla de gravação de seus programas, quando solicitado

I pelas autoridades Que esoecilica.
2308 2003 CHICO ALENCAR Dispõe sobre a autorização para funcionamento e fiscalização das centrais

'2309
e----- cadastrais.
2003 SEVERINO CAVALCANTI Altera o art. 36 da Lei de Execuções Penais para proibir o trabalho externo

dos que cumprem pena por crime hediondo, prática da 10rtura, tráfico lIlcito
de entorpecentes e droQas afins ou terrorismo.

2311 2003 COMISSAODE Acrescenta o art. 311 - A ao Código Penal, dispondo sobre fraudes em
LEGISLAÇÃO concursos públicos e em elCames vestibUlares.
PARTICIPATIVA

2313 2003 COMISSAODE A1tefa dispositillos do Decreto-Lei 1'0 13, de 21 de novembro de 1966, e dá
LEGISLAÇÁO outras providências.
PARTICIPATIVA

2315 2003 JORGEBITIAR Dispõe sobre os critérios para definição dos valortls das bolsas de fomenlo
ao desenvolvimento cientrfico. tecnológico. artístico e cultural e dá outras
orovidências.

2318 2003 MAURICIO RANDS Proclama Olinda a Caoital Simbólica do Brasil e dá outras providências.
2319 2003 JAMIL MURAD Institui incentivo fiscal para o controle biológico de pragas agrlcolas e de

vetores do intoresso p3ra a roúde pública o animal.
2320 2003 CHICO DA PRINCESA Altera a lei nO 6.682. de 27 de agosto de 1979, pal'a ,dispor sobre as

condições para a denominação suplementar de vias e estações terminais do
Plano Nacional de Viacão. _

2322 2003 PASTOR REINALDO Obriga o empregador a adotar medidas de apoio aos empregados
responsáveis pOf portadores de necessidades especiais.

2323 2003 PASTOR REINALDO Institui o PADE - Programa de Assistência Demissional e respectivo ·Selo· de
confonnidade técnica, em empresas e instituições públicas ou privadas em
todo Território Nacional e dá outras providências.

2324 2003 PASTOR REiNAlDO Suspende a cobrança de juros, multas ou correções monetárias, pelo periodo
de seis meses, a contar da data da exoneração, de toda e qualquer divida ou
compromisso ~nanceiro em virtude de rescisão contra\ual: da trabalho Std'O

I justa causa.
2325 2003 PASTOR REINALDO Acrescenta inciso VI ao artigo 138 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de

1997· Código_de Trânsito Brasileiro.
2326 2003 PASTOR REINAlDO Concode isenção do Imposto sobrá Produtos Industrializados (IPI), na

aquisição. pelas Prefeituras Municipais, Administrações Regionais e
instituições públicas de saúde, de unidades móveis de ~úde para uso no
servico público.

2328 2003 PASTOR REINALDO Institui Q allJjamento conjunto para aleitamento materno nos hospiteis,
maternidades, clfnicas, bancos de leite e dá outrasprovidências.

2330 2003 LINCOLN PORTELA Altera o artigo 206 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil-,
para estabelecer o prazo prescricional de vinte ar:JoS para açAo de
responSaDilKJaae civil decorrente ele mOléstias prollsslOmJIS contraidas por
trabalhadores em decorrência de atividades insalubres, e dá outras
providências.

2338 2003 CARLOS NADER Acrescenta dispositivos à Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de '1990, que -regula
o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, edá outras provldéncias~, fixando critérios

Ioara a concessão de empréstimos com recursos oriundos dO FAT.
2339 2003 SANDRO MA8EL Determina a inclusão <:\e ?rocetlimen1OS 00 pril'l'l9\r05 'ilOCOrTOS na \}raOO

curricular dos cursos de fonnaçâo de soldados das pollc18smilitares.
2341 2003 ANDRE LUIZ Dispõe sobre prioridade para a restituição do Imposto de Renda Retido na

Fonte (IRRF}. •
2343 2003 ANDRr: lUlZ Dispõe sobre a obrigatoriedade dê instalar lavatório em lanc.honetes. bares e

similares.
,-~~_dº03 ANDRE LUIZ Dispõe sobre a alienação e penhora dos bens imóveis de clubes e

••. CÂMARA DOS DEPUTADOS
.;;'~~~:.;~.:-
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f--"-+='+-----""~"----+=_::=:_=_::_::=_=_::_:::::=_.':'!!!:='------~~--___i

assocla~s espotUlIas e sociaIs.

2358

1

. ~U()3I. CEZAR SILVESTR~ P,o;be a ;mportaçoo. ci,culaçao, come"".lização e consumo de carne e
derivados que contenham subs~ias com propriedades anabolizantes.
usadas~ ammais de abale para consumo humano. conforme &speafica.

23591 2Õ03 ' JAIM'"E~M~A··~R~T=IN~S~~--+'AJ"t=e=ra'-o~s inci>os I e 111 <lo 31'1. 8" da Lei n" 5.700 de 1 de Belemllro de 1971,
que "d"põe sobre a 10nna de apresentação dos SlmIloIos Nadonais. e dá
outras orovidências·.

f-b~..-I1.ºO:l_,CARLOSNADER "Altera o artioo 151 do Decrel<>-LOI n' 2.848, de 7 de dezembro d. 1940."
235-0 2003 MARCELO GUIMARÁES Dispõe sobre a presunção de ine>isléOc.a de déMos ante<iores com o

f---=="-+==-f-"F"I'-";H",O""====o-_+.o,~a"ga",men="'t"o",d,,,d 1I1tima conta de luz. água _eJ~~.fon8_e da outras prov~ênaas.
2351 2003 I AUGUSTO NARDES Altera u inc;su XIII do Migo 9" da Lo, nO 9.317, de 5 de dez.mbro de 1996.

Que InstitUIu o Sistema Integrado de f'aqamenlo do Impostos e ConmbulÇÓ8S
das Microemoresas e das Empresas de PCQuono f:orte - SIMPLES.

I 2352 !2003 ANORI: LUIZ DISpõe oobre o acumulo para os m9c.A"- ~llhAAflllentiAS r10<; créditos não

I--- - t: utlllz.ados em se~ telefOnlco móvel Pre-DaQO
2354 2003 JANETE CAPIBERIBE DISpõe subre o e"",clcio da prafissao de parteira trdclOnal e dIl ""Iras

~___ _ __ -=-=--=- 2~OVldênclªS"__,----,=_----;"=-,,-,-,,-,_---,--;_"7,.,----;;c:_===::__;::::;::_:::;::1
I 2355 2003 ROBER10 PESSOA - Danomlnc:l Ponte- ~ica/lO( Llnharea li ponto :sobre o RIO Jaguanbe, locohZ.3da
I I no distrito de Peixe GordO. entre os municiplos do Lmoeiro do Norte e

I I Tabuleiro do NClrte. "no=:Ce~a~"";:.=""7=====-=:;::===;:-:;::::::;:::1
Tisi.ri3t-ANDES JUNIOR Dispõe sob,e • Ol,ctg.lotiedade <1& CO"S'"'. na. emba!"9"'\s <1& alimentos

indu~éilizado&.o nivel de gordura ~ns~.

2382 2003 ROGERIO SILVA

2388 2003 \ CEZAR SILVESTRI

lln~litui nOnTl.1S para compansaçAo ele prejulzoB deconentes da realização de
: ~r,ª~ puolica3. __;-~

nclui no Anello da Lei nO 5.917, de 1913. que dispõe &Obre o Plano Nacional

f.=c--t==~==~ ==,,""__-+:de Viaç.ão, o trecho rodovtario que especifica.
~~9~C03 MAURO PASSOS ..__ i-P.E.<le sobre o .liSédlo morol n.. ",Ia""". d~ b.billho.
~~2..1 2C1J.3.. Al!<;USTO NARDES RC'''9a o af1JqO 22_da Lei n' 10.684. do 30 de maio de 2003. -----,

2373 f2003 MILTON CARDIAS Allera o Cód'Jo oe Defesa do Consumidor. delenninando e intagraçao dos I
cadastros de reclamações fundamentadaS oontra fornecedores da produtos e I
serviçOS.

1-;;2"37"4""2oo=3et-.S;-;A"N"D"R"O~MA=B""E"'L-~---1-'!D"'isp='õe""'sccoc-br-c. o de.e' da nOlilicaçao em caso de necessldade de ações
I preventivas. da socorro, assistenciais ou recuperahvas na ârea de defesa eMl '

"

ft d:!! outras Of1'.NK1ànc.ias.
2375 2003 ANTONIO CARLOS Modifica o Docrelo-lei nO 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal;

PANNUNZIO a Le; nO 6.815, de 19 de agosto de 1980; e a Lei n' 8.069, de 13 de julho de

I
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. para estabelecer a tiplficaçao
çrimlO~ do tráflCD do po8800S, su;)S pen31idados e outr3s di6POSiçÕ96

I . correlatas.

AlI.ra o M. 3° da Lei n" 9.472. de 18 de julho de 1997, que "dispõe sobre a
organização dos se.....iços de lelecomunicações·, & d<'l outras oroVldências.
Oli.põe sobre a inc\ueào de mur'llcipioe 00 E:~\adCl Ó9 "'"na5o Gorai5 na área de
aluacâo da Aoência de Desenvolvimento do Nordeste· ADENE.
Obriga a Unificação do Código Telefónico para acesso aos serviços de
eme;aênda.

. If.::..lilui o 01.:1 do A.lIvuydCJu .----:=:::---:==:o=-:=c:--~_=~;:::;:::____:;c:--:::=:--!
·1 Dispõe sobre o direito â meia-entrada para os estudantes do ensino'
fundéimentai, médio e superior. cursos pré-uni'JeJSilãrios e profissionali'zanlas, I

Imll~I~~~llllllmUIIIIIl1l2W
OOCutMnlo : 3J1~· ,

A1lera os. arts. 79, 109 8 163 da Lei nO 9.472, dEi 16 de julho de 1997, que
'"dispõe sobre a organlzaçao dos serviços oe telocomunicaÇÕeS·. e dA ouUas

Iorovidêrn:l<:Is.
2387 2003 I CORONEL AlVES

I

2U8 I2003 V,RGIL\O GUIMARAES

2377 I :lOOJ~*ARLOS EDuARDO Dispõe sobre linhas de crédilo federais dlreciof'\ada8 às atividades turisticas
I CADOCA I Que menciona e doê outras providências.

2381'2uú.) VIL.ENTlNHO Oa nova redaÇaO~·~~ao~'~rlCISO~l7.II.!!do~§~,~"."dO"'--a::n::;lg::o:-;;89::-:d=a"'L-=":;-n::;"·9"".-;;0"gg"".---:lltt-;::-2:c. 6;-:-;lltt::1
: selembro de 1995.

··i38rt""io03·j LEONARDO PICCIA~"Acrescenla pa""grafos ao art. 120 da LeI n" 8.069. de 13 de julho de 1990·
Eslaluto da Criança e do Adolescente -, para dispor sobre O desenvolvimento
de projetes do profiS5ionaliZaç,Ao do adolescente e a P'Jrtilha dos lucros e dá
outr<lS DroV;dMCI8S.

23Gl : 2003 CELSO RUSSOMANNO

2392 12003 MARCELO ORTIZ

r~3G4Y0031 WILSONSANToS

i 2388 .20"3

1

CORONEL AlVES

2U62 IJAN .. OSI
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hem como para menores de dezoito anos. em casas de diversão,
espetáculos, casas de exibição e similares das áreas de esporte, cultura e
lazer em todo o Território Nacional, e dá outras orovidênclas.

2395 2003 ERICO RIBEIRO Dispõe sobre a proibição do financiamento das importações de produtos
Iagricola5 e de seus derivado5 em prazos superiores a sessenta dias.

2397 2003 LUCIANO ZICA Veda o patrocínio, por órgãos e entidades públicas, de eventos e produções
que induzam ao consumo de tabaco ou bebidas alcoólicas ou co-
Datrocinados por fabricantes de tais produtos.

2404 2003 FERNANDO DE Prolbe a comercialização de produtos e sefVlçoS através de ligaçao
FABINHO telefônica.

2~9 2003 JOAO MENDES DE Regulamenta a profissão de cabeleireiro, auxiliar de cabeleireiro, barbeiro,
JESUS manicure e oedicure.

2410 2003 PROFESSORIRAPUAN Acrescenta o inciso IV ao art. 7° da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro-Ciê-"996,-
TEIXEIRA Que -Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional",

2411 2003 RONALDO Dispõe da O'origatoriedade da FiscaliZ2lçãO 00 Registro das i'.mPf~'"

VASCONCELLOS orQonizadora& do ovontos no órgão comDetente.
2412 2003 CARLlTO MERSS Confere ao Municipio de Joinville, em Santa Catarina , o titulo de Capital

Nacional dos Bombeiros Voluntários.
2417 2003 VANDER LOUBET Dispõe sobre a promoção da inclusão digital e da capacitação em tecnologias

de lratamento da informa~o,
f-

2418 2003 PAUDERNEY AVELlNO Altera dispositivo da Lei n" 10.741. de 1° de outubro de 2003, que dispôe

~2419 2003
- sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

'JõAOLYRA Autoriza o· Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal
Tecnológica do Baixo São Francisco, e dá outras orovidências.

2420 2003 DR. HELENO Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de olho em bebês
Quando de sua estada nos berçários, objetivando detectar o mtinoblastoma
o outros problomoo oculoros.

2421 2003 ADELOR VIEIRA Dispõe sobre a destinação aos não - fumantes de no mlnimo 50% (cinqüenta
por cento) do total dos lugares nos restaurantes, lanchonetes e
assemelhados localizados em todo Território Nacional.

2422 2UOJ LUCIANO llCA Dispoe sobre a comerclallzaçao de gaSOlina, 0160 Diesel .e álcool etmco
hidratado pelas companhias distribUidoras de combusUveis liquidas para
costas revendedores.

2423 2003 CHICO DA PRINCESA Dispõe sobre procedimentos de "Invasão de computadores e envio de
mensaqem eletrônica não solicitada ("spam"l. pOr meio da Internet.

2424 2003 WLADIMIR COSTA Dispõe sobre anistia de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, no pleito de
2002.

2425 2003 CARLOS MOTA Dispõe sobre a obrigatoriedade de informaç&ls técnÍCas e metrológicas que
devem constar em fatura de consumo residencial, comercial, industrial e de
qualquer outra natureza, para fins de cobrança ao consumidor. expedida
pelas companhias concessionárias de energia elétrica, gás e égua, e que
lenha sido produzida por instrumentos, equipamento, " sistomas, e dá outras

,providências.
2426 2003 RICARDO FIUZA Regulamenta o disposto no art. 50 da Lei nO 10,406, de 10 de janeiro de

2002, disciplinando a declaração judicial de desconsideração da
oersonalidade lurldica e dá outras Drovi<lências.

2427 2003 GILBERTO KASSAB Institui o programa denominado" Correios 3i " para incluir a população da
terceira idade na era diaital.

2428 2003 JOAOBATISTA Acrescenta o Capítulo IV-A ao Titulo X da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452. de 1° de maio de 1943. para
dispor sobre a defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e
individuais hom<xlêneos.

2429 2003 LOBBENETO Imrtitui taxa Jeembolsável sobre os recipientes: plásticos, alumlnios, lalas e
vidros utilizados para bebidas atcóolicas, águas, refrigerantes, produtos de
limpeza, cosméticos e outros - Lei da Garrafa.

2430 2003 CARLOS EDUARDO Altera a redação do art. 10 da Lei nO 6.815, de 19 de agosto de 1980.
CADOCA

2431 2003 PASTOR Dispõe sobre o pagamento de meia entrada para doadores de sangue em
FRANKEMBERGEN eventos cúblicos de entretenimento, cultura e desporto.

1111~1111111111(1I111111lI20I
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ova aç a uanell' o ° as
24:14 ~ l"\in JOI\() MfNDES DE Qbrigij as II1stiluiçMs, privadas de e'1sioc' superior, médio e fundamental, a,

I
.. _:"'JS aplicar, no mll'llme., '1111. de seu faruramento liqlJido anuai na u.ÁeCl.~o duI

,
OOt5aS ae eSluaos a eslUaames atrooesc.endenI6S. oomprovaoamente

: c.Ycntes
24i5 1"'J\13"1 ,,,.IONluCRUZ'--·-- AcresCenlaO. 6- ao'an:43da i..,""8.0iti~d'-i1 cl,o•.solembrode ,""":- "1
2436 : IOÕ3 tI IMAR MAXIMO Modifica a Loi n' 9.4n. de 16 do ,ulho do 1997, delonninando a cria<;aO do I

..P· ..( '-'-NO ~r'!!li.t?_qL'fl' !~'.'vrrr.,:, -º .: Jm'~rc rje (~~g'~r.~1~1i'~~ ~r~"':l!' ~;~.'\r~:: __._'. __... _...... ------
2443 ;.l!l!.1. COMIS"'-O DE Dispõe sobre a responsabilidade dos prepostos, modificando o Art. 11 77 do

I _E(;ISLAÇ'ÃO Código CJ\l~,
•• O< .:1.TIVA

2444 !jO~T"MTOR'REINALOO OlsclPllna a execuçao Indireta de atividades desenvolvivas no âmbito dai
Admims'~;.!Io Publica Federal Direta e Indireta-, _ .. 'ÉI' .----. - .u _ ~- I

240&11 1-")03

1

1i0-> R;" SILVA ln.ülu' o ~.rvo", LU 1,.nspv.te Puoliw .'-I.r..ao,o ~on;pIe",,,,,,,,,I
ht(Clh:l)tadUdI dd Rtlglao Irll"9radd de Oe~n'volvimOllla El;.(K'IOmico do

244V ; 2003 : RO';Ek,;.) SILVA' ._-
~,l.2~º-d~-p'ic;~1toE....e<;te:.aJ ..!B1!?f) e.~á oul~s ~v',!~~i<J~ .. __ _ .
Acresoonld ~ drt. 79-1"\ e 257-A a lei rI" 8.06Y, de lJ 06 jUUIO 08 ,~. que I
di~';""; sob", o Estatuto da Cnanr.a Odo AdOlescon,o.

2450 2003 ENIVAl 00 RIBEIRO Institui t~'3S da autor za-;ão, regls1JO e flscahrélçJO rol;:1tJvas :\S alM08deS I

I I
,ntegrante. da ind"SUlO do petróleo o as altvl<laoos ,"lilQranl<lS do I
abasteomanlo n9Ciona1 de combusllveis,

2451 ; 2003 ROGERlfJ SILVA ~:.:~.~:bre P'('P()f·,1 .. 10:3, oriif':lacão inleloctual 9 '~eIIJnciarnenJo ;l.l I
I nr audiovi&ual br3sllttira 8 dá oulras OIDvidência&.

2452-r 2003TROGERIO SILVA Acrescenta IncISOS IX e X ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho~ I
, I ..l,Jfovad'i pelo O.. "reh... 'c. ,°5 452, de 1° 00 11l~i..... da ~ ')43, p~::.r.J '-.;p j'; s<y't: $ ,

fal13ç, luç,lific:adx de p.;ljç para acompanhamento de conçUltas méd;c~ 1
2~~'T 20031 ROGERIO SILVA D:spõem sobre os parcelamentos do solo urbano realizadas na tonna dO,

CJndúmínio.
2455 20031ROGER,Õ SILVA Dlspàe sobre a concessão do seguro-d~ aos assentados em terras 1

Ud Ulliau nul~Wu~ tllllltl:t::klfrd-- - - . .. - ---r-'- .
Obriga os f\dll;IOIIUf"lCJ::' de t'lOSpllal-;' púullCQS e povack.r.ai ao ulkt-d~ crc;K;ha ~ ,Z... it, LU();j R(.,u::=.,....IÚ Slu""

Psr
~ I t ~_~ ;',lde"",n,"Iifi",·,,,,ca"\i''''O,-.~__~ ~~ ~~~~=~~_~.....j
, 2~S7+:"ín~', ROGERIO SII VA Altora a reda~"" ~o capul do art. 754-A da Lai n' 6 404. do 15 da d".mbro

I . l do 1976. OO § 4' 110 art. 8" da LOI n' 10.303. do 31 do ou'lbo de ~OOl, par~,.j :c===_-+,a=?:",,",'"o'"'"'"lhorpmt~ aos acionistas minorttáoo"",s~. _
,,--,A,'.1 -;'-r\O"3 ~fÓN~\i-' DO MA TT0S Ins.litui a Cer:.i~(, ~.18.9,ltlV,) de DétlilO Am(~",!'Ilill ·~~[)A

I', -:l..:oi--I 2003-1 L-EÓNÃRÕO MATTOS Altera a le;nõ10.098. de 19 de dezembro dê 2000. Que -EstabeteCe nonnas I
gerais e crilérios Mslcos para a promoção da acessibilidade das PCSSOi]S
P( rt~ tord~, IL ::1ufi:Am ',~ (lu C,)~" m:)b:Ii(J.ld~ :H<!'.l.ld,l, i) L":' (L:lr. '.
rovidéncias·.
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Código Civil -, para permitir a cobrança de multa de até vinte por (;ento pelo
atraso no paQamento da prestacão condominial.

2478 2003 KAT1AABREU DisPôe sobra o direito real de habitacão.
2479 2003 ANGELA GUADAGNIN Institui o "Dia do Saci". a ser comemorado no dia 31 de outubro. com o

obietivo de valorizar a cu"ura nacional.
2483 2003 CARLOS NADER Acrescenta parágrafo ao art. 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho -

CLT.
2484 2003 CARLOS NADER "Modifica dispositivo da Lei n.O 7.827. de 27 de setembro de 1989. e dá outras

orovidências.•
2486 2003 CARLOS SOUZA Dispõe sobre a abertura de conta corrente bancária popular e dá outras

providências.
24Q1 2003 CARLOS ALBERTO Dispõe sobre a organização do júri.

ROSADO
2492 2003 CARLOS ALBERTO Institui o titulo ·Capital Brasileira da Cultura" e dá outras providências.

I ROSADO
249T 2003 JOAOLYRA Acrescenta Inciso XI ao artigo 649 ela Lei n° :>.669 ele 11 06 Janeiro oe 1973·

Código de Processo Civil. dispondo sobre a impenhorabilidade das receitas
arrecadadas em bilheterias de eventos s6ciodesporlivos, culturais.
beneficentes e outros de natureza similar.

2494 :lOO3 BISMARCK MAIA Confere à nadadora Maria Lenk a desígnação de "Patronesse do Esporte
Naclonal".

2495 2003 WAGNER LAGO Altera o dispositivo do Código Eleitoral referentes à eleição dos suplentes de

~.
senadores.

2003 COMISSAO Dispõe sobre a concessão de medida liminar por juiz de primeira instância,
PARLAMENTAR DE visando a desobrigar o substituto tributário de recolher tributo devido pelo
INQUÉRITO COM A aulor da ação, quando o. fundamento da decisão for, exclusivamente, a
FINALlDADF DE argüição de inconstitucionalidade da lei instituídora do referido tributo.
INVESTIGAR
OPERAÇÕES NO
SETOR DE
COMBUSTfvEIS.
RELACIONADAS COM A
SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E
SUPOSTA INDÚSTRIA
DE LIMINARES.

2499 2003 COMISSAO Estende a aplicação de meios operacionais de prevenção e repressão de
PAKLAMI:NTAR DE ações criminosas previstas na Lei nO 9.034. de 3 de maio de 1995, aos crimes

I INQUÉRITO COM A referentes ao Sistema Nacional de Estoque de Combustíveis e aos crimes
FINALIDADE DE contra a ordem econômica e tributária
INVESTIGAR
OPERAÇOES NO
SETOR DE
COMBUSTlvEIS.
RELACIONADAS COM A
SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E
SUPOSTA INDÚSTRIA
DE LIMINARES.

2501 2003 COMISSAO Altera a Lei nO 8.137. de 27 de dezembro de 1990.
PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR
OPERAÇÕES NO
seTOR De
COMBUSTivEIS,

1I111~111111111111111111l1203
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Dispõe sobre a alteração da legislação tributária federal ralati.a à i

RELACIONADAS COM A
SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS. MÁFIA.

I ADULTERAÇÃO E
GUPOSTA INDÚSTRIA

hc=~I~==t'D~E~L1MINARES.
2502 2003 COMlSSAO'---

PARLAMENTAR DE compensação de créditos e da outras proVIdências.
'NOl'ÉRI TO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR

I OPERAÇÕES NO
SETCH DE
COMBUSTlvEIS.
RELACIONADAS COM A
SONEGAÇÃO DOS

ITRIBUTOS. ~!AFIA.
IADULTERAÇAO E
ISUPOSTA INDUSTRIA

---
nF LIMINARFS

2503 200JiCOMISSAO A1tora paraalmonte a Lei nO 9.478, .0 06 do agosto do 1997, que disp08
PARLAMENTAR DE sobre a poIitica energética nacional I as atividadeS relativas ao monopólio do
INQUÉRITO COM A petróleo, institui o Conselho Nacionai de Pollbca Energética e a Agência
FiNAliDADE DE Nacional do Potróleo e dlJ oulras providênoas.

i
INVESTIGAR

I OPERAÇÓES NO
SETOR DE
COMBUSTIVEIS.
RELACIONADAS COM A

I SONEGAr;AO DOS
TRIBUTDS. MÁFIA.
ADUL TERAÇÃO E
SuPOSTA INDUSTRIA

~
DE LIMINARES.

2003 JOÃO CORREIA Ac,escama paràgrafo unico ao art. 28 do Deereto-Lel nO 3.689. do 3 de
outubro do 1941 - Códino de Processo Penal.

2510 2003, PASTOR REINAlDO Dospoe sobre a PItl<blção de venda de prooulos ahmenlanls que especifica
_.~ - -- Rm escolas do ensino fundamental
2511 2003 NElJCIMAR FRAGA Altera o inciço I do artigo 23 da Lei nO 8.42Q, de 02 de junho de 1992. que

! dISpõe sobre as sanções aplicá\iEMs aos agentes pUblicas nos casos de

I
ennquecimento ~idto no exercício de maodal'J, cargo. empmgo ou função na I

, 25.3+,603

Administração PUbloca Olreta, Indireta ou Fundaoonal. e dà outras'
pmlllde-ncios.

RUBENS OTONI OISpOO que em toda escda, pública e privada, seja obngatória a presença de
I I nrofi5SÍOnal da área de Psicoinnia.
r :i!514- 2CHJ:l ALEX CANZIANI DISpõe sobre o in«mlivo fiscal na área do Imposto de (unda. nas condlÇÕQs

~m;""'~'AA'OO "_
que especil'K:a.
Altera o art. 155 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940· Código
Pena -. nara aumen1ar.a !\Ana do Crime de furto de animais.

2522 2003 MOflC'NI TORGAN Altera o artigo ·75 do Qecreto-lel n° 2.848 da 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal ", para aumentar o limite de cumpnmento das penas privahvas

I 2523 2003 MORONI TORGAN
Ide I~berdade para cirvlüenta anos.
Acrescenta artigo à lei n· 8.069, c:se 13 de julho de 1990 - Eslatulo da Cnança

t:j~
,

I e do Adolescenle -. para aumentar n limlM ~Xlmo I1H mAI1~ (1p in!am~çc\o,
, do menor Que comete ato inFracional descnto como oormeldlO. e da outras

I OfOllidências.
CABO JULIO Altera o Decreto-Iei nO 25, de 30 de novembro de 1937, elcigindo a

I nocg"lOidade do eetabeleocimonkJ, no mUnlo~jillOl do uma coordorUldoriO de r
: deffl5a ciVil e de uma tropa do oorpo de bombeiro~ militar para eretivação do

r-
I
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lombamento de bens im6veis.

2526 2003 MOACIR MICHELETIO Acrescenta parágrafo 40 ao art. 80 da Lei nO 9.250, de 26 de dezembro de
1995.

2528 2003 WILSON SANTOS Dispõe sobre procedimentos de segurança para emissão de receituários e
carimbos médicos.

2529 2003 WILSON SANTOS MoóiflC8 o Decrelo-\.ei nO 2.404, de ~987, e a lei n" 9.432, 09 ~991.

2538 2003 JEFFERSON CAMPOS Acrescenta parágrafo ao art. 103 da Lei n.O 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que "Institui o Código Civil", vedando a cobrança pelo estacionamento em
nosoltals oúllllcos

2537 2003 DURVAL ORLATO Dispõe do sobre a criação do CNCP • Cadastro Nacional de Compras
Públicas e dá outras orovidências.

2539 2003 SERAFIM VENZON Dispõe sobre a destinação de recursos das Loterias Federais à Federação
Nacional das Associações de Pais e Amigos dos I:xcepcionais • APAEs, â
Federação Nacional dos cegos - FNC e à Federação Nacional dos Surdos-
Mudos - FNM.

2540 2003 GILBERTO Proibe a cobrança por uso de instalações sanitárias de uso público.
NASCIMENTO

2558 2003 CONFUCIO MOURA Altera a lei nO 10.736, de 17 de setembro de 2003 que dispõe sobre a criação
de subsidiárias integrais do Banco do Brasil S.A. para atuação na segmento
de microfinancas e consórcios"

2559 2003 JEFFERSON CAMPOS Altera a redação dos arts. 11 e 18 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
para vedar a obrigatoriedade de tiliaçlío ao Regime Geral de Previdência
Social do aoosentado Que retoma à atividade.

2560 ~UUJ ANIVALLJO VALE • Acrescenta rodOVIa, designada BK· 215, a Ralaçao Descntlva oas Rodovias
do Sistema Rodoviàrio Federal, cons\an~e do anexo ao Plano ~aciona' de
Viacão, acrovado cela lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973.-

2561 2003 SANDRO MABEL Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a responsabilidade éa penalizaçao de
atos oraticados na direcão do verculo.

2562 2003 ASDRUBAL BENTES Dispõe sobre o Programa de Modernização de Carga (MOOercarga) para a
compra de caminhões a fim de renovar a frota do modal rodoviário no
transoorte de camas.

2572 2003 JORGE PINHEIRO Dispõe sobre a gestão da Area de Proteção Ambiental (APA) do Planalto
Central, e da outras Drovidências

2573 2003 JORGE PINHEIRO DisDÕe sobre as obrioacões dos orestadores de servicos de estacionamonto.
2574 2003 PASTOR REINALDO Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do

sistema de abastecimento de áoua e dá outras orovidências.
2575 2003 RONALDO Altera dispositivos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Que dispôesobre

VASCONCELLOS o Estatuto da Crianca e do Adolescente.
2576 2003 RONAlDO Altera a Lei n.o 9.985, de 18 de julho de 2000, dispondo sobre a visitação

VASCONCELLOS Ioüblica em oamoas.
2580 2003 CARLOS NADER "Adicíona-se disoositivos a Lei n.o 7.210. de 11 de iulho de 1984".
2582 2003 CARLOS NADER "Estabelece os crimes e as infrações administrativas da venda de produtos

Que contenham nicotina e insbtui a taxa de 15% sobre a. venda de pródu\os
contendo nicotina, destinando o produto de sua arrecadação ao incentivo ao
esporte amador, 9 dá outras orovidências.·

2584 2003 CARLOS NADER Obriga os fabricantes de bebidas e cigarros a manterem ou financiarem
instituiÇÕes médicas voltadas à recuPBraCao de deoendentes. •

2586 2003 PEDRO CHAVES Altera a Lei na 5.917. de 10 de setembro de 1973,que aprova aPlano
Nacional ele ViaÇ3o,CIe modo a InclUir, fH:I Relaçao D6&.Tiliva:dCls Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal. o acesso leste da BR - 020 para a cidade de
Posse. Eslado de Goiás.

2587 2003 JULIO REDECKER Institui o "Cavalo Crioulo" como animal-símbolo do MERCOSUL. I

2588 2003 VICENTE CASCIONE Altera <lS arts. 103, 108, 121,122 e 123, da Lei n" 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre medidas de
repressão aos atos infracionais graves e aos correspondentes aos crimes
hediondos.

2591 2003 MAX ROSENMANN Altera a lei na 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a
incidência da conlribuicão cara o PIS/PASEP e da Cofins, nas ooomdJes de
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2630 r2003 MAURO BENEVIDES

í~·--

I

tN~j AN~f ~~TOR_ __. vAnrl. rln< em",'"" nA A cific.aEJATNT~-
I 2592 I .!Uln , MA.X H:.J~E~, ,,:,\~~ , ! ,.I~dr.a a Lei n(l 9 '7R2, do 26 do Jantliro de 1999, para dispor sobre a

I
'I 'I I ç.OOpera~o InsliltJcional entre a Agênc.. Naoona' de V'9iência Sanllaria e

'instituições de ensino t.rIivers~;'trio e de pesqUisa mantidas- pelo Poder

t 2593 j'10031 MARtA DO ROSÀRIO ---li~~~odiSPOSlliVOS Oa ConsobOa~o das Leis do Trabalho • CLT, pera OI""", I
I =~__",SO""b",,,, "J"!'ibiç1lo da p.r.lb~a~H:>.rn-","-'n~~"-l!."balho'-c-=:-'

l~i597 ii ,00X~'Gi:SÃIÚiANiJEIRA ModlOca a (;on>o<klaçao das Leis do rri!Wlho, d,sponoo oOOr" a e.ecllÇaa

I udJClal de diVIdas trab,~a!!,lh~'s",ta"s""...,...::-:-:;-:-==::-c...,...==:-.:===-:cc-:=::::1
~20"~9"'8,-t,"OC200=.""J+'0-1U=IZ;-C"A=RO-LO=S"'H7A;-l"OCJLC:y.,.--En,S~ snbro o-;'enl1lmento ao C1dadAo no seNiço pÚblico federal P. dj outras
, I I OfOVlOéficlas,
! 2602 2003 IJAIR BOLSONARO Aliara a redacào 00 art. 53 e a parágrafo único da art. 59 da Lei n' 10.406, dei

;;.,,-;;;;;c;,,;o;;""..,,-----1c1i;0':'d:",':'"i:'~''., :r '.' '..ir: 2(1()::'. fj'Jd ln~l;tui r) ~6dilJo CiVl,~''__, -cc-;-..,,----,..,.c-:;-:~,....,,~

1
2603 20031, ANSELMO Concede âsmicroempresas e empresa' de pequeno porte isençao Oa Ta.. I'

I de SElMços AdminlStral.ivos - TSA. em favor da Suporintendência da Zona
..+.;;;;;"'_~..,"";;;:;:;;-,=""'---~F:-;'::.n"'c".':"!.:.M.:Jn~"'·i: - Sl... rRAMA

hio7 ~:L003:RICARDO FIUZA Mera a redaçao Oas §§ l' e 2' do an. 126 da L.. nO 8.213, de 24 de julho de
I .w 1991 e dtl ~tras provKJ~nf!a,osc'c...,...=---:c==-=-=::-=--.,,-.=-=--:::-::-1
-26õ9 :~OO31 PAS fu'R REINALDO Dispõtt sotJro o uõ,J Ud figuras, foleS. slmbolos. pala....ras. ou frd~';" que

~
I In:si!lutl, ~mulu uu ttvldtllJ(;ilt u fi::lt,..hsl'nu nU5 liVf1J& didJili(;o:!lo e oA outrdl!l

2610 " 'OÕ3 t" PAS [úf< REINALOO- -I ~~~~~ a dlSpOO.b",zaçiia da andereÇoCompleta e teiefane nas p.lgid_ I _ elelrdnicas (SITESI pub~ca:::da:;s:;n.::a'il:,nte"S:me=.t===:-;«.;;;-7.:-;;;
2613T;;oo3 r.OtBFr."' MARTl"IS . [);spõe sobra a obnoalooe<lade de v.icuia~o diána de campanha
L~ Iins\J\ucionai aleilora\ no~meios de comunicac.ID,
I 2615 12003 IBISPO RODRIGUES !,senta da pagamento da ta.. de InscncàO a todas os canOidatos a concursos, I:tt:.-blloos. na esfel., hJMr:l~ na Admir:istraçAo OirAta e Indireta. Ernprm"ls

I I Públicas. Fundações, Autarquias e Universidades ou Centro de Ensino

~2C16~2003 iêOlüCjÚMÁR1IN-S--I·~e;.:jS~b'·O a ilj~s.tia dtr multas oontra empresas inabvas 4J l.Ut Ol,J:....as
I I J ~ldtJncia3.

~lif7'2õo~ !COlBERT MARTINS I Dispõe'~""'sa"'b"'re'-a-obrig~'-a~tori~edati"""-'e----Cda~dc-lvu--:lga-çãa"---nos--m-ei~os~de-co-m-,",~ic<I-'-çãa;-1

, dos sOfVicos al;.Liótddt>~ oelo Sistema Unic.o d& Saúde - SUS.
,_2620_.1,. 2.003.'_IIEO.UAR,.DO PA.ES [);sçõe sabre a devolu<;àa dos recu<sos Il3gos a liUlio de tanlas bancárias

1 _ .""";- i,d;::ec"'orrente.~a ap!.K"~_~º-a Portana n" tjj/, OI!:lU (jEt Junno <fe_~Qt:1J. I
J ;'b21 2OO.i I LOUAf(i.)Q PAES -Regulamenta o e.cercicio profiSSlOf\3l ele Desenhista Industrial. e dA i

I "".k ' lorOvidênClas·,
~~23 2OO:rvIEIRA PEIS Insl"ui "" República Federativa do Brasil. o dia 9 de iulho C0110 senda o "Oia1
L-J I Nacional da larela Unrversal do Reino de Oeus - IURO·, .
I 21125 12003 iRICARDO IZAR Modifica o art, 280 do Código de Tránslto Brasileiro, Il3ra dispar sobre a

'~morooo de 61)cJ '):1ms.n..to elc~rónlCO na I1sc.Jltz..lC~CJ :ru trânSito
t 282' 12.003 CHICO'Al"-E"NC;--"~AR..----r"Di""""""';"'''sobn>-"Ô"-''' a ragulamenta~ Q fi6Colliz~o do 8x&rdcio profiS:!Il1onal da

l-.. Acuounlu~~ra·c· --:C==-=7":C·c ,~==-=""","-:;::--::-=-:;::-7.=C--7==:-:-1
2628 I':OO~ JLJfAH't' JU~iOR , .."nera CIS~CciJlI...os <la Lei f1~ e 069, du '3 de jlJll10 ,Je 1%0, c.; ...e Instilui o

r.,='-+:;;;;orl-;;;==-;;;==__~·~E7.-S\alutoda CJiança • 00 Adolescente.
2028 . 2003 JUfAHY JUNIOR I A1lttld ti Lt11 11- 2.252. du 1·~ julho~ 1954. ~Utr lJi>P'Õt' subftll t,;OIru~o 1.16

imenolbs
IAliara a § 3° da Lei nO 9 504. de 30 de selembro de 1997 (Lei das Eleições),
,para delennlnar a reBel"J3, p3ta candidatos do 21 a 25 300s. de OOZ por cenlo

! 'do total Que CcJbt, a Cdda parbdo ou COig8Çiiu nas respectivas hstas que
~ concorrerão âs eletções proporcionais.

2634 - 2003 DR RIAAMAR /JJ VES DIspõe sobre a ali~n~ de imóveis de propnedade da Un.ê('1. ,1e1mlnistrack1s

I
' la camara das Ue tados.

2635 !?0Ii~ CLõVIS FECURY DispO. sabre a deduhb~dade, para efoilo da forma~ da base de calculo da
, .rr.J}l'Jsto "5Obre a rendd das ?SsSGJS jt.lrí'~;t.:I':o, de de~~JEIsas wm amprogDdos I

I 4..-- laPClsel'llados "as condições que especifica.
-26::18 ~ 2003 CLOVIS FECURV I ConçidorôJ dospo8a6 oporncionaiG doduti..,oi~, no aplltoçáo do Iuc.ro real O dO!

I ~6e dtJ cálc:Jlo dd (')lltnlJ JIÇJC. 6VC1.[.l! ~b(e O 'Ul rJ li ·llJido das pessoas i
L.-L--' --ilUrldicaS. as contribuiçÕ!s não compul~rl3s destinadas a custear até C8l!!J

1111~llllllllmll~lllllll06
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Dor cento dOI: elltudos dos seull empreqados e dêpendenlRs diR'llos.

2643 2003 AUGUSTO NARDES Altera o art. 2· da Lei nO 10.034, de 24 de outubro de 2000.
2645 2003 AUGUSTO NARDES Institui o Dia do Contador.
2647 2003 MARIÂNGELA DUARTE Acrescenta o § 6° ao artigo 40 da Lei nO 10.257, de 10 de Julho de 2001 •

Estatuto da Ciuildtl.

1
2648 2003 MARIANGELA DUARTE Altera os artigos 12, 90, 259, 260, 261, 280, 285, 288. 289 e 320 e

acrescenta o artigo 283 . A à lei na 9.503. de 23 de setembro de 1997 •
Códioo de Trânsito Brasileiro.

2649 2003 ALICE PORTUGAL Dá nova redação ao art. 23 da Lei nO 8.159, de 8 da janeiro de 1991, que
·dispõe sobre a polltica nacional de arquivos públicos e privados e dá outras

Iprovidências".
2850 ?003 MARCELO GIJIMARAES Aliem o Código de Trânsito Brasileiro tomando proibido aos condutores de

FILHO motocicletas, motonetas e ciclomotores o tráfego entre veiculas em filas
adiacentes e dá outras orovidências.

2651 2003 CLOVIS FECURY ModIfica a lei nO 1.998, de 11 de ianeiro de 1990, ?afa instituir Q ~enlo

do valo-transoorte 00 trabalhador desortlProqado
2655 2003 PEDRO CHAVES Denomina "Rodovia José Saad" o trechO da BR - 020. desde a divisa entre o

Distrito Federal e o Estado de Goiás até a divisa entre os Estados de Goiás e
a Bahia.

2650 2003 PEDRO CHAVES Altara os §§ 3°, 4" O" a 6° do art. 22 da Ltli nO 9.985 de 2000.
2657 2003 RONALDO Institui a obrigatoriedade de identificação de aparelhos reprodutores de

VASCONCELLOS discos compactos, para uso em vefculos automotores, e dá outras
.providências.

2658 2003 JOAO CASTELO Dispõe sobre a concessão de uso especial para fins de moradia prevista pelo
I§ 10 do art. 183 da COnstituição Federal e dá outras pmvidências

2660 2003 SANDRO MATOS Estabelece critérios para a adociio do Passaporte do Idoso. I

2861 1003 POMPFO DE MAnOS Rp.voga o § 1°. do arf. ~o. ria Lei Federal nO 4. 380, de 21 deaaosto de 1964.
2662 2003 POMPEO DE MAnos Dispõe sobre prazos para registro de armas de fogo irregulares e dá (lutr9s

I orovidências.
2663 2003 SANDRO MABEL Obriga os fabricantes de produtos que contenham lactose a infonnar essa

caractarlstica, no rótulo ou ombal_m.
~_l!.l?~I--?OQl ADELOR VIEIRA Dispõe sobre a venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais.

2600 2003 'NELSON MEURER Toma o bem de família, dos reconhecidamente pobres, impenhorável por
dividas tribu\àrias.

~6t19 ;!UU3 AL~E::RTO FRAGA Altera a Lei n.o 10.486, de 04 de jUlhO de 2002.
2670 2003 NELSON MARQUEZELLI Acrescenta artiQo à Lei nO 9.696, de 01 de setembro de 1998. ,

2671 2003 VANDER LOUBET Cria o Fundo para Reassentamento de OCupantes de Boa - Fé retiradOs de
terras indfoenas.

2673 2003 !ATILA LIRA Autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cultura da Carnaúba. Funcamâúba.
e dá outras providências.

2685 2003 CLÓVIS FECURY Cria, nos Municípios de São Luis, Paço do Lumiar, Raposa e São José de
Rib3mar, no I:stado do Maranhão, o P610 de Informática do Maranhão. edá
outras Drovldências.

2688 2003 ALEXANDRE CARDOSO Dispõe sobre a jornada de trabalho do Fonoaudi6looo.
2690 2003 WELlNTON FAGUNDES Altera, na Lei nO 9.503, de 23 setembro de 1997, que" institui o C6d~o de

Transito Brasileiro·, li redação do art. 284, dos parágrafos 1° e 2° do art! 286
e suprime o pará!.lrafo 2° do art. 288. . .

2891 2003 FERNANDO DE Estabelece a vedação à cobrança de assinatura básica. na prestaçãb do
FABINHO Serviço Telefônico Fixo Comutado, do Serviço Móvel Celelular e do Serviço

Móvel Pessoal.
2693 2003 ROBERTO GOUVEIA Regulamenta a negociação coletiva de trabalho no setor público.
2695 2003 WILSON SANTOS Dá nova redação ao inciso IX do art. 10 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de

- ._--- 1996, que ~ula-ºi!.B]Q.!i Bobrlgações Te\a!iv-º~roprieóade ·lnôus'lI'ial.--------c--
2898 2003 LUIZ ANTONIO FLEURY Revoga o parágrafo único do art. 12. da lei nO 1.533. de 31 de dezembro de

1951, Que "altera disposições do Código do Processo Civil, relativas ao
mandado de SBQuranca".

2699 2003 DR ROSINHA Altera a Lei nO 6.766, de 1979, prevendo percentual minimo de éma,.; VAretas
'--o nos loteamentos.
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21D2 I 2003 r CORAUCI SOOFl'NHO Acrescenta dl!ipoGitlvo 6 Lei nO 0.240, do 26 dG deumbro de 1095 9 dê

I : nrovidências correlatas.

j27121200.' SllAS BRASILEIRO

\-,,-,ó -j-2003t~ILAS BRASILEIRO
r27í8'2~IiIRGllIO GUIMARÃES
I2720'2CCi IEDUAROO CUNHA

,

I

~27;;O",5:+2"00ee:3".;:R:;;E;,;'NAL"Rê"OOS7,,B'êET.;irA:;:(0f-_-t-,=Acresr"nla disDOs~ivos no Estalulo da Criança e do Adolescente.
2707 12003, OlldAS RAMALHO vêdâ o uso de inJoml3ÇOes sob'" res1nçOes de crédllo como critériO

~
ItmOedlIJYO ao ac.esso a retácao (te ~f90 ou i;I SUi:! rl1~nuL~r".au.

1-:1708 200) JOS~ CHAVES IO'spõe sobre a crieção de ume Fundação tocola Té<:mca. Federal na Regia<>
=~ t\,,~este Meridional do Estado de PerrarnLuco. no mun.r.f(P!'? de Garanhuns.

~. 2Ó031M1ITON-MONTI o,sooe sobre a renovacilo e reciclagem da frota naoooal de ...iculos
automotores.

2710 2003 MILTON MO"N"'r"'I-----';"'oiSpõe sotJre a regulamentaçilo do ex«clclO oa profissilo de catadonls de
lixo reciclável e dá outras providências.
AllOrd dU:PÇ>&ltivoliõ do Docrelo-lei n.O 167, d~ 14 d" fA\I(lreim di! 1M7, t'JlM
-dispõe sobre tilulos de crédito rural e da outras providências·, e da lei n.

'18.929. de 22 de agosto de 1994, quo "insNu; a Cooulo de Produto Rural e dá

outras. CJrov\dê"r,Q~a·~"7· -,--,-,-;:-;--=-"---,---,.,-,,,,.,,,,.,,,,.,-:;;c:::c=----1
!I r::.tilui v Plwrdrlld NetVurJal de DurOSd Oi~oGd c oJ outnt~ [)rovtdêncies.
Acrescenla inoso VII ao artioo 3C11 da lei nog 311. de 24 oe outubro de '996.

I Altera o inciso 11I ao § 20 do art. 13 da ler n° 9 249. de 26 de dezembro de
1995, que altera a legISlação do imposto de renda das pessoas jurJdlcas. bem
como da contnbuiçao social sobre lucro !Iquido e dá oulras providêncIaS. e
acresce dispositivo ao art. 55. Lei ".0 4.506 de 30 de novemb,o de 1964. que
dispõe SObre o Imposto que ll:JCai sobre as rendas e proventos de qualquer

f-::=.--I==,'=--,-;=====__--I'n"""lu",re,,,za",,--~----,--:---;----,--;-c---,--;-c--,-=--,---,-,."
2721 2003 SILAS BRASILEIRO Dispõe sobre a rotulagem das embalagens de café co_~zado no

I mercado braSIleiro.
1--2"'7;;22;;;-1--2;;;00=3f-;J"O"S;r-;EE"'O;,-U,-;AR=O"O----t':Al"'tera a Lei n'10.741, de 01 de outubro de 2003. que dispõe sobre o E.13luto

CARDOZO do ldooo o da oulrn8 Drovidênciae
1--2"7;;;2"3-f-;;2"'00;;;3;-/-'J"'E';:F"F';:E·R"'S;:;O:;-;N--'C"AM=P;>O"'S;--+A1~teê'ra"'a':":"red~açiIo:'i:''''dc:'0~§''2'~do:'-:'art=.''2'"80n:;d::Ca-'Le'''i--:n:o,n9<50''3',"de;;:-;;2:;-3"d;:e-:s:::et:::e_;:;;;;:O"d;;:ie

1997. que institUI o CódigO de Trânsjlo Brasileiro e acresconta definição no I
Ant.::r.o I da mesmo Cócioo.

2724 !2003 JEFFERSON CAMPOS Or::ipOe SObre;:t velculaç.3o f.JH mtln5dQems ttlhJwltiVa::i rld~ fdluril5 dtt WUfdrlÇd
I e na corres~aéncia de orgão!l da Admill,;traçilo PUblica Federal e de

I
, I empresas concessionárias de serviçOs pUblicas.

2725[2003 CLAUDIO MAGAAÕ- Da no.a reddÇãv ao Art. 4' da Lei n' 6."42, do 23.09.1975, que d·ospl>e sobre

~
o exercido da profissao de guardador e lavador autOnomo de vetCU!06
automolores, e da outras providências.

1111tlllll!IIElmllll.l11 20R
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Mera a redação do § 1° do al1Jgo 43 doi Lei nO 8.018, de 11 de setembro de
'990.

2003 ALMIR MOURA

2003 ALMIR MOURA

I Altera a Lei nO 9.029, de 13 dll abnl de 1995, para tipificar como crime a
; adoção de restrições bancárias ou de crédito como critérios imperativos &O

JCBS-SO a relação de emprego ou 3 sua manutençào, e dá outras

I =_-+I.gpro\loonoas. --
2733 2003 LUIZ CARLOS-HAULY Prolbe o recebimento de presente e brindes por Integrantes da

I Admlnistra·- PUblica e dá OIJtras vi(.ôncias.

~2
77-34J4l·- 2003 iALOYSIO NUNES Acresce dispos.üvos ao Decreto-Lei n.' 3.:365. de 21 de junho de 194'.

, FERREIRA n!'9ul..:lnoo os 'uros com salóriolii e morat6rl~.

2003~r=T6Niq,CARLOS Irl:;t(tui benefiCiO frscal para incentivo ao Ingresso no ensino supenor.
~_~_ MAGALHAES NETO
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2737 2003 IVAN VALENTE Autori~liI o Poder Executivo a criar a Universidade Federei da Região do

Grande ABC no Estado de São Paulo, e dá outras providências.
2738 2003 CARLOS ABICALlL Regulamenta a instituição do Piso Salarial Profissional Naciorlal - PSPN

para os profissionais da educação escolar, nos termos do Art. 206 da
ConsUtuição Federal.

2.740 2003 JOAQUIM FRANCISCO Dispõe sobre a responsabilidade técnica pelas pesquisas es"ta\lsücas.
rnercadolóoicas, de opinião pública e assemelhadas.

2741 2003 LUIS CARLOS HEINZE A1lera a Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, Que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre mensagem de advertência impressa na
embalagem dos produtos de telefonia celular comercializados no País.

2742 2003 lUIS CARLOS HEINZE Prorroga o prazo para que sejam ratificadas as concessões e alienações de
tarras feitas ""los Estados em faixa de fronteira, e dá outras orovidAncias

. 2743 2003 COLOMBO Acrescenta § 5° ao art.g" da Lei nO 8.987. de 13 fevereiro de 1995.
2745 2003 ANDRÉ DE PAULA Dispõe sobre as regras para elaboração da lista nacional de receptores de

---- fígado do Sistema Naciooal <le 1r8n$9lal\te.
2146 2003 CORIOLANO SALES Toma mais Qrave a pena (lo crime de prtlvaric;ação.

.~ 2~~ SALVADOR ZIMBALDI Institui a não oaridade em todos os Conselhos Sociais.
2748 2003 SALVADOR ZIMBALDI Criacão de Conselhos de Julgamento iunto às AQências Reguladoras.
2751 2003 SALVADOR ZIMBALDI Estabelece convênios entre o Poder Público Federal (Conselho Nacional de

Energia Nuclear) e Municlpios.
2753 2003 CEZAR SILVESTRI Permite às empresas de contabilidade a opção pelo SIMPLES.
2754 2003 CEZAR SILVESTRI Autoriza o Poder Executivo a doar o im6vel_que especifica.
2756 2003 MILTON MONTI Dispõo !Sobro a comemoração de feriado e dá outras providllncias
2757 2003 MILTON MONTI Institui normas Ilara cobrança de débitos de Qualquer natureza e dá 'outras

I providências
2758 2003 MILTON MONTI Dá isençao aos aposentados do pagamento da pedágio nas rodovias

federaIs.
2782 2003 ALDO REBELO Institui o dia 31 de Outubro como o Dia do Saci e dá outras providências.
2788 2003 MILTON MONTI Proibe o envio de mensagens de texto em celulares sem prévia autorização

do usuário e dá outr~rovidências:

2787 2003 MILTON MONTI Obriga as concessionárias do serviço de telefonia móvel ou fixo a
encaminharem as faturas de contas com descrição detalhada das lígações
aOS usuários.

277Q 2003 MilTON MONTI Isenta do imposto de renda os rendimentos rAc:Ahirlns da previdência orivada.
2771 2003 MILTON MONTI Obriga empregadores a manterem berçário ou creche ae dá outras

Iprovidências.
2nS 2003 TEREZINHA Dispõe sobre a compensação financeira pelo resulladoda exploração de

FERNANDES atividade5 econômica5 aeroe5paçía~e afins, e dá OUtr85 providêncios.
2179 2003 JOAOCAMPOS Permite o financiamento da construção. reforma ou ampliação de imóvel rural

com recursos do FGTS.
2780 2003 CARLOS SAMPAIO Concede beneficio fiscal às pessoas físicas e juridicas que apoiarem,

meulanle doaçoes ou investlmentos, projetos e programas que estejam
denlrodos \lfoPÓsilos da 5eql.1fança oública estadual.

2782 2003 CARLOS SAMPAIO Cria o Prêmio Universitário de Polílicas Publicas e dá outras providência.
2784 2003 ANTONIO CARLOS Altera o art. 186 da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990, que dispõe

MENDES THAME sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, e o art. 151 da Lei n° 8.213, de 24 de junho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social e
r1á outras I1rovidências.

2785 2003 EUMAR MAxIMO Determina que os ocupantes de cargos em organizações: internacionais que
DAMASCENO representemo Governo seiam previamente aprovadOs pelo Senado Federal.

2788 2003 ELIMAR MAxIMO Inslitui o Dia da Esperança.
DAMASCENO

2787 2003 ELIMAR MÁXIMO Dispõe sobre a proibição da exposição da imagem da crianças e
DAMASCENO adolescentes doentes pelos veículos de comunicacão.

2788 2003 ELlMAR MAXIMO Altera a Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976, obrigando que as
DAMASCENO embalagens de mealcamentos Informem telefone de atendimento do órgão

sanitário competente.

1~~II~II(lmllll~I~1111111I1209
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2809 2003 JO O PAULO GOMES : Dispóo sobre o perdimento em favor da União, de recursos ilegalmente

2I10-fiOO31~:y~~J~ARECIDA ~~~ ~~ ~~':1~~,:2~~a~W\1)~'~'j~I~~ ~:L~I~~t ~~~~~~ ~~~=o I
-- I '"'"'",-----1 urbana no ptano Diretor. ---j

26TI~-'.lOO3 i ,5r~A...OO LIMAS liS-;"'';;L ... reU1U".lõt . 'J du servI da ~;;:-n;rwo'''lário de c.... a
2814 2003 USBBE. NETO ~~~!9is'tro de nascimento no local onde loi 1'031"1zado o rél- na'tal.
.213·úf 2001 I.UC1.~~",) f'AllTRO Cor '-A<1P tw·"oficios fiscais para os p~U' ..l'i qu~ especifica e dá outras.

provld~:.~.i~. I
I Altera a Lei nO 9.317, de 1996. a fim de Que as empresas inscritas no
:;iM·.JL! -: P'"""élFl ,ptar neto p,jJr~"""'ent~t rtr.~ aetlms Pílr:.:l rom a FazumlZl

I N3Clonal.

2iiõGr-OÕ31"CARlOS NADER ·E~tabelece a Inclusão do (Istudo do direilos humanos na formação policiar.

-2lõr \2Õ;,X;,":iCARLOS NADER~. Dispõe Sôbiê obngalonedaOe-de mensagem do elÕrta sob... riSCOS a ..wdo
~ !!!l"'p~ndae embalagens de bebtdas. tabaco e de.J:.iv~. _~_~_-<

nOB . :!uo"J :TU/-I no CQU IINH{) 1DIS~ Só.or(· :1 rrr'du.:30 e jJS'~DUlpO de lUmes r'ut'tIClt8nos eJesUnaeros: 00 I
marcado intemo.

2820 .2003 ANTONIO CARLOS

I • $!.~E' f.i l"At,'r:f-,2821 2003 MÁRlü NEGROMONTE
2823 1 2001 VANDERLOUBET

1111~llllli:I~91111Iil~1210
OOCunMlnlo : 33728 - 1
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Nacional de Previdência Social - INSS e dá outras providências.

2832 2003 HAMILTON CASARA Dispõe sobre proteÇão do patrimônio esoeleol60ico e dá outras providências.
2833 2003 HAMILTON CASARA Dispõe sobre a utilização de áreas de várzeas e de preservação pennanente

na Amazônia leaal.
2834 2003 EDUARDO PAES Dispõe sobre a proteção ao patrimônio intelectual produzido por instituições

de pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação tecnológica que
recebem recursos oriundos de entidades Que fazem jus a benefícios fiscais
ieQalmente assegurados.

2835 2003 EDUARDO PAES DispÕe sobre incentivo fiscal à contratação de mães solteiras.
2836 2003 EDUARDO PAES Dispõe sobre a profissão de Instrutor de formação de Condutores de

Veiculos Automotores.
2837 2003 EDUARDO PAES Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 9.427. de 26 de dezembro de 1996.

transferindo a sede da Agência Nacional de Energia Elétrica para o Rio de
Janeiro.

2838 2003 EDUARDO PAES D1I nova redação ao art 80 da lei nO 9 472, de 16 de julho de 1997.
transferindo a sede da Agência Nacional de Telecomunicações para o Rio de
Janeiro.

2839 2003 EDUARDO PAES Obriga a criação de centrais de consulta de cheques. pelas instituições
financeiras. e dá outras providências.

2840 2003 CHICO DA PRINCESA Altera a Lei nO 10.048 de 8 de novembro de 2000.
2841 2003 MIGUEL DE SOUZA Acrescenta parágrafo ao art. 7" da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997

(Lei das Eleições), para dispor sobre a escolha, no âmbitopartidario. dos
candidatos a suplente de Senador.

2842 2003 TAKAVAMA Modifica a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. regulando o acesso de
crianças e adolescentes a provedores de informaÇões na Internet.

2844 2003 TAKAVAMA Dispõe a veiculação de mensagem educativa relativa à disseminação de
pornografia em sítios que ofereçam recursos de intercâmbio de mensagens
em tempo real.

2845 2003 NELSON PELLEGRINO Estabelece normas para a orgl:lnização e a manutenção de pollticas públicas
especificas de prevenção e enfrentamento ao· tráfico de seres humsl1OS.
especialmente mulheres e crianças. institui o Sistema Nélcional de Preveilção
e Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos e dispõe sobre a

~846
reQulamentação de seus aspectos civis e penais.

2003 CHICO ALENCAR Determina obrigações as agências bancárias que atuam em território
nacional, em relação a seus usuários edá outras,providêr'lcias.

2847 2003 CARLOS EDUARDO Dispõe sobre a forma juridica dos empreendimentos e estabelecimentos que
CADOCA eXDlorem servicos dehoSOédaaem_

2848 2003 COMISSAODE Regulamenta a atividade profissional de Líder Comunitário.
LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

2849 2003 COMISSÃO DE: Revoga 0$ artigos 54 ti 61 da Loi nO 10.406. de 10 de janeiro de 2002.
lEGISLAÇÃO
PARTlCIPATIVA

2850 2003 COMISSAO DE Dispõe sobre a atualização e consolidação da legislação sobre direito autoral
LEGISLAÇÃO do compositor musical.
PARTICIPATIVA

2855 2004 AUGUSTO NARDES Dispõe sobre o atendimento psicológico a alunos de escolas públicas por
orofissionais do SUS.

2856 2004 WILSON SANTOS Altera a Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para incluir a esclerose
laleral amiotrofica e a escleroclermia no dispositivo que trata de isenção de
imposto de renda para pessoas fisicas acometidas pelas moléstias
esnecificadas.

2857 2004 NElSON MARQUEZElLI Altera a redação da Lei nO 10.826, de 2003, autorizando o pone de arma de
fOQG aos inteorantes das Quardas munjci~s.

2858 2004 CARLOS NADER "Altera dispositivos do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941.-
2859 2004 CARLOS NADER "Prorbe ti freqüência cm CUT'SO$ de enaino S\lperior em estabelecimentos

públicos por tempo superior a 2 (dois) semestres letivos além do tempo de
duração do curso fixado em Lei.·

Imlllllli~IIIII~IIIIIIIIII~1211
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~~-+2004 -f.~RLOS NADER "Adie"ma dispositivo a Lei n'4.7_37, de 15 da julho de 1965."
I 2861 ,2004 MANATO Tama obrigalória a insaição em braile nas embalagens B rótulos dos

IorOlMos oue esoecifica.
2862 2004 RUBINELLI ReVQ9a-se OM. 115 do Decre10 -Loi nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940-

f--:.- ~CQd~ P"n~l.

2863 2004 RUBINELlI Alterd a leI nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997. no qoo espectftca. que
inshtui o Cqdjgo de Trânsito Brasileiro.

2864 2004 COSTA FERREIRA Allera o art 60 da Lei n° 9.605, de 1998, dispondo &Obre a constNçao,l b rc .- '.fu,,"_L.!''''u''_cau i""......cau uu ruoo"""mo"lu "" 'o".,'u,;.
'"2865': 2004 COS-rÃF'ERREI~' Allera-a ,el n' 10.257, do 2001, denom,naca EstaMo da Codade,

I Idispensando a interveniênda da comunidade no licenciamento de I~os

I iB67~ RONALDO i~~SO{;.bnl a constiluiçAo do Condomlnios Hotoleiros.
I .VASCONCELLOS

2BBB I 20114 GONZAGA PATRIOTA !A1terd a Lei nO 7.560. de 19 de deZembro de 1986. Que cria o fundo de
: I Prp.vp.nr;.i:.o. PltClIpll!l'3Ção I) de Com~tQ .;\0; [lrog~" do AblKO, dlçpr'\9 §OhM

I os bens apreendidos e adquiridos com produtos de b'áfico ilícito de drogas ou
atividades correlatas, e dá outras PrtMdências.

2871 2004

1

ROSE llE FREITAL__ Instilui o d13 12 de 000810 como o "Dia Nacional de Direitos Humanos·,
2875 2004 I"'AULO f'lMENTA MudHi';'<I d LtJi /I. 4.950-A. da 22 ~ dlJlil t1tl 1906. \IUtt -U;~ l:iUIJIa cI

remune-ação do profissionais diplomados em Engenharia. Oillmica,
i Arquitetura. Agronomia o Vetennâria~, para estendê-Ia aos Técnicos
Aarlcolas.

2&16 lUU4 L:~IA t-1:.1'<1'<t:.IAA 1~:»btUl s.ubleoennas para as elek;ões ma orilarias de senador.
! 2878 2004 LUIZ CARLOS HAULY Fixa valer simbólico para o pagamento de parcela mdenizatória na sessAo

1
2879

legislaliva oxtraordintlria aos membros do Poder Legislab\'O o dil ouvas
I nrovidênc;a..

2004 ANTONIO CARLOS ÁÍiãra os arts. 39 o 40 da Lei n" 10.741, de 1° do outubro de 2003, quo dlSpÕEl
MENDES THAME sobre o Eslat;A.o do Idoso.

2880 2004 JOSE EDUARDO R"VQ9a o pará9rafo iIlico. do artigo 12, da Loi Fedoral n' 1.533, do 31 do

I
I

CARDOZO dezombro do 1061, oom rodaç6o dada po/a Loi Fodorol nO 6.071 ao 03 do,
I julho de 1974. abolindo O instituto do reexame neces~no em mandados de,

, 'secu<anca.
2882 2004 IRINYLOPES I Altera a lei nO 8.630. de 25 de fevereiro de 1993. para indu!r a calegona de I

iamarradores e atracaCSOres ae naVios emre os traDalrmOOres ponuanos.

f--~883 2004 CHICO ALENCAR ,Altera a Lei n' 6.494, de 07 de Dezembro co 1977.
28a.1 ~O4. ~DUARDO PAES _._ _Acrescenta oa,""rafos ao art 3° da LOI n' 9 784 do 29 de 'aneiro de 1999.f--UB6 :!OO4 PAULO BALTAlAR AIIera disPoSlbvos da Lei n' 8.213 de 24 de julho do 1991 QUO 'dispõe sobre

os Planos de Beneficios de Prividência Sooal'.
2893- 2004 CARLOS NADER -Dispõe sobre a obrigatoriedade de manulenção dEr registroS atualizados. na

~28.4 hÓ04
. Inle.r:!Iel. sobre o andamento das bcilaCOes na esfera federal .-

CARLOS NADER -DifOPÔo oobro a conccBtWlo do cmpr6:9brno nr\Bnceiro fi pe9300S juridieas que
I ~~jem empreender e gerar emprego e renda-,

2895-12004 PEDROHENRY Allera dl5pOsitl'iOS da lei nO 9.504. de 30 de selembro de 1997, da Lel nO
4.737, do 15 do julho do 1965 • Codigo Eleitoral. da Loi nO 9.840, de 28 do
~1t:lIIlJIU \Jtl 1999.

2897 2004 ROMEL ANIZIO Dispõe sobre a obngatoriedade da veiClllaçAo. pelas emissoras de
radlodlflJsãc. de sons e de sons e Imagens, de mensagens e programas I

alusl'vOS as datas clvicas naaonai§.
2809 , 2004 IALlOt".. I(HHALiA I::.slabelece normas gerais de transferência de lecoofogia produzida por

en1Jllades oúblicas e da outras~ncas.
2900 2004 !ALBERTO FRAGA Acroscenta o § 5D ao artigo 262 da Lei nO 9.503, de ~3 CIO selembro de 1991. i

Que inslJluiu o Códiao BraSileIro de Tr;1nsitt,.
"""1 2004 ANSELMO A1lera a Lei n<' 9.503. de 23 de set6mbro de 1997, Que mstilui o Código de

Transito BraSIleiro. oara ólSCictinar o servlCO de mo~()tá.-.:i.

2902 : 2~~ONZAGA PATRIOTA Denomina "Porto Fluvial Paulo de Souza Coelho·.
~~ j 111rl4 r..nN7A~A PATRIOTA 'r,slitui o Oi.3 N:acional do Forrozoiro.

2904 12004 ,WALTER PINHEIRO DlspOe sobre- o impedimento de repasSE:S de Vtrrbas federais a Municiptos
i ._---.1.._

oue do"am de respeitar e ~ ~ ão rt;n:~l~~~iI~msi*

l}.xwnento : 33728· ,
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N° ANO AUTOR EMENTA
municipais no tocante a pagamento de vencimentos e demais titulas de
natureza salarial.

2907 2004 LEONARDO MATTOS Altera a Lei nO 10,741 de 1" de outubro de 2003 que "Dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências".

2913 2004 NEUCIMAR FRAGA Dispõe sobre a criação de Universidade Federal na Região Norte do Estado
do Espirito Santo, no Município de São Mateus e dá outras providências.

2914 2004 ELISEU PADILHA Institui o Dia do Prefeito.
2916 2004 CARLOS NADER "Modifica dispositivo da Lei n a 8.001, de 13 de março de 1990, e dá outras

crovidências",
2917 2004 CARLOS NADER ·Modifica dispositivo da lei n" 7.998. de 11 de janeiro de 1990, e dá outras

orovidências",
2918 2004 CARLOS NADER ·Dispensa da execução por dividas OS imóveis financiados pelo Sistema

flnancelro ae Habltaçao, e aa outras providências ..
2920 2004 ALBERTO FRAGA Isenta do Imposto sobre produtos industrializados (IPI) os verculos

automotores, adquiridos por emidades devidamer'l\e cadastrada?> para 1)

transporte de deficlentes fisicos.
2921 2004 LUIZ PIAUHVlINO Dispõe sobre as condições de uso e de tarifação do Servíço de Informação

de Código de Acesso de Assinante do Sistema Telefônico Fixo Comutado
para as informações dos códigos dos serviços de emergência e de utilidade

Ipública, assim como das chamadas para os citados serviços,
2922 2004 VIRGIUO GUIMARAES Institui o Dia Nacional do Auditor Fiscal
2923 2004 L1NCOLN PORTELA Dispõe sobre a dispensa de vestibular nas universidades pübUcas federais

1
2925

Ipara maiores de sessenta anos de idade.
-iuo~ ALBERTO fRAGA Disooe sobre as normas aerais de enSino nas Institui<;ooS militares estaduais.

2926 2004 NEUTON UMA Dispõe sobre condições de saque dos créditos de complementos de
atualizaçào monetária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

2927 2004 VANESSA GRAZZIOTIN Inslituio dia 20 de Janeiro como o Dia Nacional do Fannacêutico.
2930 2004 GEDDEL VIEIRA LIMA Denomina "Usina Hidrelétrica Paulo de Souza Coelho" a usina de

Sobradinho, no rio São Francisco.
2933 2004 JOAQUIM FRANCISCO Acrescenta parágrafo único ao art. 7" da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de

1995, e ao art. 3" da lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, para obrigar que
conste o número de telefone do órgão ou entidade pública fiscalizadora nas
contas de serviços de telefonia.

2934 2004 CQMISSAO Altera a Lei n"9.656, de3 de junhO de 1998. que C1lspoe sobre os planos e
PARLAMENTAR DE seguros privados de assistência à saúde, e dá outras providências
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR
DENUNCIAS DE
IRREGULARIDADE NA
PRFSTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR
EMPRESAS E
iNSTITUiÇÕES
PRIVADAS DE PLANOS
DE SAÚDE.

2935 2004 VIEIRA REIS Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a grarlel no
comércio varejista.

2936 2004 NILTON BAIANO Acrescenta parágrafo ao artigo 2° aa lei n" 8.560, ae 29 ae aezembro ae
1992, para permitir a inversão do ônus da prova em ação de investigação de

!paternidade.
2937 2004 EDUARDO PAES Dispõe sobre a diminuição das penas dos condenados com sentença

transitada em julgada, Que optarem pela doação de órgãos.
2938 2004 DR. ROSINHA Altera dispositivos da Lei nO 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre

a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte. o annazenamento. a comercialização. a propaganda comercial. a
utilização, a importação, a exportação, o destino tinal dos reslduos e
embalaQens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a

IlllllllllllllUIIIIIII~112lJ
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Volante. e dá outras nrovirJéncias.
2982 2004 TJíTILA LIRA Dispõe sobro o processo de adoção e uUlização de livros did~ticos no ensino

IU"'':~,mt:lllal 6 ",001(.. nd~ rvd"s t'lJblicd (l t,n',.}..!" '" dj ouu~I..0"'I<J6nci3s.
2983 2004lATlLA LIRA Dispõe SObre a distribuição de 8xemplares da ConstllulÇ<lo Fed.rai ás

escolas publicas de en~ino ~ll~mental e médio.
2985 20JAlMiR ~. uURJ, -

Oispõe 50bre .J Plutbfwào ao l"t)l,Iano dos nlalOS de <..omI.IOicação 5OC.Ãal,
serviços de radiodifusão e demais serviços de comunicaçao etetrOnica 00

,ma'Ha, -. --_.. ..__ .._~-
2967 2004 LINCOLN PORTELA Dispõe SObre • proiD<çao do po<te do almas brancas o da oulfa>

Inrrrlidências_
2968 2004 JEFFERSON CAMPOS MocMca (t 3rt 18 da L.. n° 5.991. de 17 d. delomoro do 1973 quo "dispõe

sobre O conlrOle sanilano do comérdo de drogas. medicamentos, insumoSj
larm.acbulicos Bcorrelatos. e dá oulTas proyiQêr:1cias·.

~',o_ ~''; t Nrt·: ON ~Et Lr-CPINO I ..::ri.(l o P: 'S..·!:Pl_~~: io 1.,I·~uliroI)S do Tmb,;)lt' o· .•1 tL; Ot..!! ISOIuYId6ncia&,
2971 2°o"TNECSON PELLEGRINO j Altera a Let n'O 7.644. de 18 de dezembro de 1987, para dispor sobm a

~ - -- I al.v11ade Os Pai Social.

1
291

•
',",i i ?r:mRO MÃ"~l - .~ A:tt,ao-~n.-i3d.J-,-cj-~IJ 10.741, 'de 1(l de outi.J.ro LIa 2003. QW (J1:"pôu soble

Io Estatuto do Idoso, para estender às Durensorias Públicas a lJferTOYi:ltivd du
I pa:rocinar o acordo de a~mento. com eficácia de titulo executivo e~rdiudlCial,

j om benel;clO do ,CIoso.
r 2973 2004 tCARLOS NÃÕER ~ 'Determina a reduçAo de cinqüenta por oonlo no valot da assinatura béblCa do

29i-i
.. _ ,.______ lse"'i>2..TeI.,onIC~F;~comu@.<!<,______________----:---:--:-

20,)4 I JO"O AlFREúlJ AIlera a L., n' 10.4l0, <lO 10 de aIlrtl do 2002, com a RldaÇ4\o dada pula Lei
....~ _____~__ n· 10.700. d. 09 de jull\o de 2003•• dá ootra orovodências. •

, 21i1"s )"1)·1 p"::,,·;rOR REJNi;_~,'-J Oi~~~_.,,~,wre ,I '~US;IOr.<>JO tp.mp..lrárk1 (1'.1 dcJrnif,vJ da comercld:';,":Jçt.(J ou da

12916
i nrod o de medicamentos rv.; n~rte das indüslnas faM13céullcas. ----:--:.-

2004 . EDUARDO CU>,irlA Estabelece a prolbiÇ4\o de propaganda rle se",*," sexu.is, de prostitlMçao.
I Je .JC0lYl4Jall!'1 . \e- ~ de U::ll,.\-sexu fies n\(:C':~ t!tJ c::-,rr,unl,;açtlo '".ocia! r.:i!l

1 2977

, es......cializadot>.

2004/EDUARDO CUNHA Cria,] obrigaronodade de reali~açao de exames méOi~s lIimesLrais para os

-W-l'A:J -.-.- AUTOR '! EMENTA-- -- . .-- - - ~ - - ~~ilzacao.--~ãQrotóxlCos:· seus com~ttmes e 811ns, e - \Já DUDas

rovidénCle!."S''--~~ __~=_~= ''--==-:=-'''''_...,-j
29040 2f"H I' CABO JULIO I Ait.;;",,- ·,.rt 744 do Lei nO 9503, de 23 de ""Iemoro d. 1997, Código d.
k_-1~~-I-~~ -.j.cTc'ré",n5Ito BraSIleiro.

2943 2004TMANINHA 1r"slÃUI o d'll)llo a p3600 I.vre, em transporte pUblt(;(). a acompanhantes de
......_~+___ _ c~_,,~ ~.ª1~21 Jt!1'i em ed'J(:!Ç 0, J ,1"1[,1')\". -~---;---i

2944 2004 VALDEMAR COSTA tínslllUl nonnas SObre Jogos de oon90 em lodo o Temt6rio NaCional. dá ootrasI
~ I- -..: f:I[TO _ _ _ __ IJlrov'd.énclas ----,-__-..,....",.......,.,...,--.,,-,.--,;;-o;-7""'=""-""-=:'---C-

;,:u·H 21..1O-t _A:<l.JS NALJt.R I~Ac. •....SCllr'lla IJ .nciso VI ao •.111. 2" d~ LUI l.~ r:..137. d~ 27 Ll~ LJtlIltimt..:v Cu I

I .1m: _
2V48. ~. MA!'.ROS~"'.MAti'!l.. _ In~lui ollia 26..d~_outuoro co~ o "Di. Na<;i<lnal do T,!,."",ooi,"·lro,-"~._,_-_,__,_c-i
liSO 2004 n.ICAriH: uE .- rl.E:1 rH.S ~IESUjoelece a oLlIg.::üvriwaCl9 parél as. em~msas 00 uanspufis Interb&ádual.O

I municipal de passageiros de o'e~r o _relato histórico dOs trechos
_-i~r~~qvt.iri~~!'EOI!'~. e~, ou!.~~n?Y1_c!~".",la",,,,,s'c.,,-' ""7"-C=

2953 2IJÓ4~U10N 1I1M--- Auescenta afligo ao DocI.IO-Loi nO 2.1148, do 1 de de.om.ro de 1(/40 •

~1--c-"7'+====c-====_+"C~ód~j'Jla'a!!.!P:!!en!,:.!"I,:'c_-.,--,,-,"7'=:--:--=-,-:--:-.,....,,-;=;---:o=~.-:-c---j
2954 2~,,1)4 !~O'~~NClO rl~IVElRA Alt·.,a O .Jrt. 10~, di!: ·_ti nO 9.503. 00 23 00 setemblo de 007, qUl.·InS~'!li o

-k~.,..I..-,~~=~=_=~ .f.6<!igo d. Transito Brasil.,ro".
I 295&12004 .INOCENCIO OLIVEIRA Allera o inciso VI do art. 105 d. Lai n' 9.503, de 23 de selembro dO 1997, que

r: ~
n~\.IlJi o ";(,J,~ iJtl' TI,j:I~U BroJ >-:ei,v. !J.Jhi w::;vof :..Jbfe eSi-"«I:'·~•• cie~ rlos

: ••··~el(lc"'UII[O!'!SJ:de~d!'!U!!!.~sl'rod'!!!!as~_:--c- __....,. ..".,,.- --:-""7--1
29~7 20041 MfnlõiROS . Ah"," na",,,, <!fi rlesbnação da mercadorias apreendidas acrescentando o

-+art. Il2·A li<. D<.Cffi'o-L.. n' ;'.669 de 194116,,,,,•• de I rooosso ?tonaI\.
-2iI5i1 I~tiij4~1W!íLTER PINHEIRO- Di"l'ÕO sollr. D otngatolledDd.o da inSlllIação do placas pubIiCIIIlrles de

~ j
I ~~;;rJnh.' ;:'h=lfTT1anfOnte de combale à AIDS 8 as doenças sexualmente,

,. ~sm,~iS~s:':'i\l8~..C'''''!!''.~ba~n"he!''ro~s~·:!!b~JjCOti~·;...:- ~~:-_~,..,.._--,_,_
"96'Õ-: -iõõ4 MAX ROSENMANN I[}I~p69 sobre o procedimenlo ~mpljfi(".ado de assistência Judiciária gratuita

na~ cau~s de O re10 dfl Fa1lili" institui ('I Núcleo os Conciliar.nc rJ a JU"tiça



Quinta-feira 10 217DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

·-~v·

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
Prevenção e Assistência de Acidentes Desoortivos - CEPMD.

298012004 EDUARDO VALVERDE Institui o Programa Nacional de ProteçáO aos Defensores de Direitos
Humanos e dá outras providências.

2981 2004 IR~NY LOPES Altera a Lei nO 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, prevendo a transferência
de recursos do Fundo Nacional de Seguranca Pública - FNSP para os
municipios que sejam sedes de penitenciárias, colOOias agr1co1as, industriais

I
ou similares, casas do albergado, centros de observação e hospitais de

I custódia e tratamento psiauiátrico.
2982 2004 MANOEL SALVIANO Disciplina a responsabilidade subsidiária do avalista no tItulo de crédito o dá

outras providências.
2984 2004 JOSE DIVINO Acrescenta inciso ao art, 373 - A da Consolidação das Leis do Trabalho.
2986 2004 JOSE IVO SARTORI Institui o Dia do Técnico Aoricola.
2988 2004 FRANCISCO Dispõe sobre o desconto de créditos relativos ao pagamento dOs Juros sobre

DORNELLES o capital próprio na determinação dos valores das contribuições não-
cul\'\OO\illas da COFINS e 00 PIS/PASEP 00 que tntam as Leis nO 1,(1.&37, <ia
30 de dezembrQ de 2002 El nO 10.833 de 29 de dezembro de 2003_'__,-0--

2990 2004 FRANCiSCO Altera a redação do inciso 11 do §6° do art. 3° da Lei nO 9.718, de 27 de
DORNELLES novembro de 1998, com o objetivo de eliminar a bi-tributação das corretagens

de seouro.
2901 2004 FRANCISCO DISpõe sobre a alíquota da COFINS não-cumulaliva estabelecida na Lei nO

DORNELLES 10.833 de 29 de dezembro de 2003.
2992 2004 CARLOS SANTANA Institui o Dia Nacional do Quilo.
2995 2004 CARLOS NADER Acrescenta inciso ao art. 16 da Lei n.o 10.671, de 15 de maio de 2003, que

, -disoõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras orovidências·,
2996 2004 CARLOS NADER Altera a n.o lei na 9.615, de 24 de março de 1998, que "institui nonnas gerais

sobre desDorto e dá outras Drovidências".
2998 2004 WILSON SANTOS Altera a redação do art. 842 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que

.- institui o Códiao Civil.
2999 2004 ANTONIO CARLOS Revoga os arts. 2°, 3D

, 4D e 6D da Lei n° 9,981,.de 14 de julho de 2000, e
PANNUNZIO estabelece a proibição da exploração de jogos de bingo em todo o tenitório

-iclõ4
nacional.

3001 CABO JULIO Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a destinação deveiculos apreendidos
em inspeções de trânsito

3003 2004 TADEU FILIPPElll Oispoe sobre a aneraçao da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e dá
outras Drovidências.

3005 2004 SANDES JUNIOR Altera o artigo 1.726 da Lei nD 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código
Civil, pa.!?J!i!>por sobre a conversão da união estável em casamento.

3007 2004 PAULO LIMA Dispõe sobre o recadastramento dos apcisentados com mais ele 65 anos no
Reoime da PreVidência Social .

3009 2004 LEONIDAS CRISTINO Altera a Medida Provisória n° 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, que "instilui
" Auxflio-Tranl;porte, dispõe sobre o pagamento dm; milltarA.<; B dos
servidores do Poder Executivo Federal. inclusive de suas aula(qulas,
fundações, empresas públicas e soCiedades de ecol1OlJ1ia mista, e dá outras
providências.

3010 2004 JOSE DIVINO Cria o FUNTECIO - Fundo Nacional de Transporte Compartilhado Integrado
Grátis - e dá outras providências.

3011 2004 PASTOR REINALDO DisPãe sobre a inversão doõnus da prova em aeão trabalhista.
3012 2004 PASTOR REINALDO Estabelece critérios oaraconcessão de assistência iurfdica Qratuita.
3016 2004- LÉU ALCÂNTARA Altera o Art, 267 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997; Que insülui o

C6diQo de Trânsito Brasileiro.
3017 2004 CARLOS NADER Toma obrigatória a presença de ambulância e deprolissionais da área de
._-- saúde nOSDOstos da Policia Rodoviária Federal.
3018 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre inclusão dos gastos com equipamentos e medicamentos entre

os abatimentos do imposto de renda da pessOa flsica e da outras
f-

i021
providências."

2004 CARLOS NADER AcrGGConro dicpositivo à Lei nO 10,201, de 14 da fevereiro d9 2001,
destinando dois por cento da arrecadação das loterias e concursos de

'DrOQn6sticos ao Fundo Nacional de Seouranca Pública - FNSP.

1IIIIIIIIIlllllllllllllllll1215
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3022 !;004 CARLOS NADER Acrescenta dispOsitivos ao art. 120 da Leo n' 8.069, de 13 de i~ho de 1990.

+ que "dispóe sobre o Estaluto da Cnança • do AdoIescent., • <la outras
~ __ =--:-1--=-:- ;__ vrovidêncids·. .
3023 ?004l CARLOS NADER "[l,spóe sobro a obrigatonodade da incineraçao d. mercadorias d. ongom

__ _ . . ~!r.::lnC]elra Quando ap~ndidas porconlrabando 8 da outras nrolfid~c13s.·

:Jõ14. [2004 (!õº1§9N ANDRIf'jO__ .. 'l!!'stit~,-o_~ale-ref.,ç!lO para es1udantes d. educaç!lo s~r.. .
'3025 21)Q·l I JOSiAS DlJlNTAL Considera a ab~dad. d. motocIClista profisSIOnal como calegona profiSSlOflai

dilcrenclada.

304712004 JOAO MENDES DE Modlfrca o a~. 20 da l.i n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993. pora ..lendo<
JESUS o beneffcio aSSls1enclal de um salário mínimo aos portadores da doença de

~~ _. __. _..; A?izh=."imer,~~.-...,---o--__,_"""'__,_--,-~--.-==__,____,.,.__,,..__._:=....,...__c_1
3048 12004 DILCF.U SPERAFICO------rAL(tJs~ntél pillayritrOS ao drl. 43 li.. L.,i 11° 8.076, da 11 UtI :.elembro de

" 11990.
3050 2004 DR HELIO IC"o"n"'cede=--::ro""m:-";s;lo=,,-;tota=l:-,;da"'s,-.,,d',.-·v"'idac-s:-:p""r.:-v"id".""nciáriaS"·=·-=-d"'a""."'I"nn"'a"'n"'_="'.:-:;da"'.:-I

Santas Casas de Miseticórdia.

3055 2004; NEUC1MAR FRAGA Cna o Programa Nacional de Coleta, Armazenamento, Exame e Transplante

j
de célul:ll't origin~a8 d9 unguo de cordão umbilical o d.;\ nutra...

_ o'OVl<lên"as.
I 3058 2004 WALDEMIR MOKA IConcede as Prefeitura M<lnicipais isenção do Imposlo sollre Produtos

Industrializados (IPI) nas aquisições de ambulâncias e vercul05 deSUnados ao

1
--- - ----::-:-.- - - = __-I'_",'",d","""",,,,,,,,,"",""-o","",~"u",Id,,,•.=....,...-.,-.,....,c-c-.,....,=-=--"7"-=----c-~...,----i
3058 ,2QJ4 MARIO HERINGER !Altera" Lo. n" 9.656, de 3 de junho de 1998, que "drspóe sobre o. planos e

L__ .L _ 1 • __ o __~ _------l.!i~9'='~:;...Qrrvadosde assistência asaUt:t!J:-e dâ outras plOvid~'in:iCci:"a~s.'=..-:,.....,--'

tllllllllllllllll,IU(I~1216
Documento: 33720 ~ 1

3052 '2004 AIRTON ROVEDA Mera. nodação do a~. 320 da Lei n' 9 503 de 23 do setombro do 1997, que

i
l insti1ui o COdigO de Tnlnsito BraSIleiro, dispondo"""'" e ap/icaçao da <ecei1a

arrecadada com cobranca das multas de lrãnsdo. I
3054 I2O(l4 DANlfL ALMEIDA Acrosc<nla ,n,,"" ao art. 473 da CLT, a fim permitir a ausência do empregado

C
I ao trabalho. na data de seu aniversi'trio de nascimento. sem prejuizo de I

salaria.
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30n 2004 CARLOS NADER Altera a Lei n° 6.538. de 22 de junho de 1978, dispondo sobre a utilização

dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para transportar
mantimentos, vestimentas, medicamentos e afins para Municlpios em estado
de calamidade pública.

3088 2004 CARLOS NADER "Dispõe gobre a isenção do pagamento ria pedágio para os idosos com mais
de 65 anos".

3069 2004 GERALDO RESENDE Dispõe sobre atendimento diferenciado à mulher chefe de família nos
I programas habitacionais populares, e dá outras providências.

3070 2004 JOSE IVO SARTORI DtmulTliml "Rodovia da Maçã" o trecho da BR - 285, entro as cidades da
Vacaria. Monte Alegre dos Campos. Bom Jesus. Silo José dos Ausentes. até
a divisa com o Estado de Santa Catarina. no Rio Grande do Sul.

3071 2004 JOSE DIVINO Toma defesa a concessao de direitos especiais aos ex-titulares de cargos

- eletivos pelo sistema maiontario.
3074 2004 WILSON SANTOS Toma obrigatória a inclusão de substância amarga nos produtos que

menciona e dá outtâ$ ptovidênc\~.

3076 2004 LOBBE NETO Altera a Lei nO 9472, de 16 de julho de 1997, detenninandoque as empresas
que prestam o serviço de conexão à Intemet em banda larga sejam obrigadas
a romecer gratuitamente ao assinante o serviço de provimento de acesso à
Intemet.

3077 2004 L06BE NETO Alt61C1 o art. 13 do Estalulo do Idoso, aprovado pela Lei n" 10.741, de 1" de
outubro de 2003, para estender à Defensoria Pública a atribuição de
referendar a transação de alimentos, em favor do idoso. com a eficácia de
titulo executivo extraiudicial.

3078 2004 ALMIR MOURA Estabelece facilidades para o assinante que SoliCitar o cancelamento as
prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado. do Servi~ Móvel Celular ou
do Servico Móvel Pessoal.

3080 2004 EDUARDO PAES Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nas embalagens ,de cigarro, a data
de fabricacão e validade

3083 2004 LlNDBERG FARIAS Dispõe sobre o pagamento das prestações do financiamento estudantil na
forma de servicos comunitários ou estáClios realizados.

3084 2004 MURILO ZAUITH Regulamenta o § 20 do arl. 20 da Constituição Federal, no que se rufere â
fiscalização das rodovias federais situadas na faixa de fronteira, que tenham
seu domfnio transferido aos Estados.

1086 2004 \..U\S CARlOS HEINZE DetellTlina a inclusão de daào referente à capacldaoe máxima de tração do
veículO em seu Certificaao ae LicenCiamento Anual.

3088 2004 JOAOCALDAS Dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento médico-hospitalar em caráter
de emergência e o ressarcimento de despesas pelas administradoras de
Dlanos e seauros de saúde.

I 3089 200.' AIRTON ROVEDA Altera a Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993. para atnbuir
responsabilidade à União pelo pagamento cio auxllio-funeral a faffillias
carentes.

3093 200.' NILSON MOURAO Altera a Lei n.o 8.112. de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre o
pagamento da taxa de inscrição para concursos oúblicos.

3097 2004 CARLOS RODRIGUES Altera a Lei nO 9.702, de 17 de novembro de 1900, que disPõe sobre critérios
especiais para alienação de imóveis de propriedade do Instituto Nacional do
:5l:lQuro Social -INSS e da uulras providénuas

3098 2004 SANDRO MABEL Acrescenta parágrafo único ao art. 444 da Consolidaçêo das leis do
Trabalho. para dispor sobre a livre estipulação das relações contratuais de
trabalho.

3099 2004 SANDRO MABEL Altera a redacão do disDOSitivos da lei n" 10;748, de 22 de butubro de 2003.
3100 2004 JOSE DIVINO Acrescenta dispositivos à Consolidação das leis do Trabalho-CLTpara

estender ao prazo do seguro desemprego 'o direito de a trabalhadora guardar
sob vioilància e asSistência as seus !ilhas no oeriodo oe arnamentação.

3101 2004 JEFFERSON CAMPOS Assegura ao usuário do Serviço de Telefonia Fixa Comutada o direito de
bloquear a discagem para chamadas de longa distância ou para serviços de
valor adicionado.

3104 2004 DANIEL ALMEIDA Altera o art. 2" da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990. com a redação dada
Dela Lei nO 9.993. de 24 de julho de 2000.

3105 2004 OSMAR SERRAGLlO Prorrooa o prazo do art. 1° da lei n" 9.871, de 23 de novembro de 1.999,
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3114 ;'004 TARCISIO Altera o art, 55 da Lei n' 8,212, de 24 de Julho de 1991, que dispõe sobre a
I :llM".'H<MANN jY.mç,lo d3~ contrib'Jiylles SlJOais para as entidades bene'j':''Jn~85 de

, assistência SOCial.
~i5 2004 VICCNTlNHQ Dispõe sobre lJ obriglJloriedada de oferta de instalações S3ndâri~s n3

~
j:.roporçã\.. c' .:'u~'J '.. I,.daoos ::la uSO fdnlll'OO para cada umd•..Il'u de L.:M,; I

I masculino nas edificações públicas e pnvadas do Pais com área conSUUlda
>_~__.__ ~upenor;)-.9.u'n~entosmetro~_~uadEld,~o'"S';c_::__:=:=:_:,.,..,=::__=:

3111 2004 H ~A;\Du BAAROS Allera dl~::-JVO '.13 Lei n" 9 7li2. Lia ~b Od Janeiro de '~, quo ooline o

I I Sistema Nacoosl de Vigilância Sanltana. cria a Agêncla Nacional de
, V19JI~nCla $i1nllána e dá outras p~ldénclas. alterada pela Mocida ProVisória

, 1-"" 2 190-34, de 2J 8005!0 <lO 2001. .__
3118 12004 [PAULO BAUER I~l<lfil a Lo< n' 7.998, <lO 11 de Jane"o de 1990, que "Regule a Programa do

5eguro~Oesernpr~, o AbcJn,J Satari.al. InstituI o Fundo de Amparo ao,

~
rabalhador ' FA T. e clã outra. provldMcoa• .", a fim de reduzir a penado 1

aquiçitivo de acesso ao G@Quro de5emprego para os trélbatMtlnrAf;, nJral8===-:-.= (ocuprldos em_~I~lra5 saZ')"JIS _ -:-~
, 311D 12004] MAURO LOPES Acrescenta disposilivc ao art. 101 do Código de Transita Brasileiro. dispondo
~d _.e asCom~pa<.I,anspolte de Veleu"'" ,.C"lY'- __

~
~120 I.'OO~ 1:~'):-;~c:_-,;",....:-.C;:Of.-_-J~IE...l-·-+.,é-'E"SI'-'"é'w"'I;-.'L""=v k,r1tJ\... 'lItnl~·.J IJUIIV...;u.; CU um KiL du Sõ;tu.:il..' ,jt'C~r",,":-·,"',a"',-,,""o:-:.'

alunos da rede Dubiica de eduCacão fundamental, 8 dA oulras providênoas..:~
3121 12004 IJOSE SANTANA DE ' Dispõe sobre a responsahi'idado civil da preslador de serv"" da Iransparte

h
.t\~i".;ld~ .....E.LL05 I colel.lio rudu.,Ic!lr.o Ud passageiros, em Cd$O de dcuJente. e Ja uuUil&

I -~ -- i provldênc"'~7ia!!s,-.=>~oc==__:,,-__:_;c_---,====__:::c=_====:ü==:_:_I
3122 ~004T7f.iINDA NOVAES rr~s~: \O sobre medidas de preve~o e rapressao a aios discm1inatónos ou
_~ " alen .... tónos contra a mul1er pralicaoos por emp~ador.

~
17:1 :"00. DA H~1I0 Eti;t~~ec@ o/lrigatoMdadA de divulgAç'.An r1Il rvvm::'!l: riR Mgurança no

'r.m-:'·~ 1.~ 'errcslrfl rt,~ nas~~'ros -c:::-::-c=='"
3125 '1'004 1LUIZ CARL OSHÃULY-----;-DisPÕe' SObrei ve<i.içãõde aquI'iÇo10dó-bebKiã com Qualquer leor-alco6lioo

I-- _ •• ' -t __ ~~r Qr9.!Q. ou en~ade ~a Administração Pu,,'bI",K:a=''''--:;-==-;;:-C-:--=O?C==-::1I11>0 ti-'1,)(" I r.DIJARc'O VAL\":..nOl:. : ~~:~ên~'.~'·rO 15 .:Ll Cj(\:!IC'I:r'd\..1'j c.. ', l.jl~ do Trabo.lho e (1é outros

3127 20041 EDUARDO VALVEROE IAcrescento a artigo 455 . A na Consolidaçao da. Leis da Trabalha e dá

~'~apÚ~l~üARDOVALVE~~~êS~'~~;'~,· da con.ol~~o das Lei' da~:.oa'~_e da ",mas

3t~b ._ ... ~~ IllJLM.RiJOVALVi::RDê. 'I Altera o ArLgo ti Ld Cunsohdaçao ws Lel~ co r'ab....\no e Od oulfas
\ l nm\Iidêntias. _
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N° ANO AUTOR EMENTA
I 3136 2004 ROBERTO PESSOA Dispõe sobre aJ;riação do Dia NacioJ!al do ESDiritismo.

3139 2004 CARLOS NADER "Acrescenta dispositivo ao art, 472 do Decreto -lei n° 5.452, de 1· de maio
de 1943, e dã outras providências."

3141 2004 NEUêlMAR FRAGA Veda a exigência de estatura mfnima para ingresso nas carreiras do serviço
público da União, Estados. Distrito Federal 9 Municípios e dá outras
providências.

3145 2004 POMPEO DE MAnOS Dispoo sobre a exploração de loterias, em todas as modalidades e dá outras
providências.

3146 2004 ANTONIO CARLOS Acrescenta parágraf05 ao art. 46 da Lei n° 6.906, de 04 de julho de 1994, que
MENDES THAME dispõe sobre o • Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)", para

fixar valores máximos das contribuicães a ela devidas.
3148 2004 COMISSAO DE CIENCIA Dispõe sobre a reserva para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Qeste de

E TECNOLOGIA, parcela de recursos destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
COMUNICAÇÃO E Cientifico e Tecnológico pelos setores mineral, espacial e de informática.
INFORMÁTICA

31All 2004 COMISSAO DE CIENCIA E!'llabelocfl PAreAnlual mal/imo de recursos destinados ao Fundo Nacional de
E TECNOLOGIA, Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico que pode ser aplicado na gestllo
COMUNICAÇÃO E de seus programas.

'31sõ'
INFORMATICA ."

2004 COMISSAO DE CI~NCIA Amplia para trinta por cento o percentual de recursos dos fundos setoriais de
E TECNOLOGIA, ciência e tecnologia a ser destinado à implantaçao e recuperação da infra-
COMUNICAÇAO E estrutura das instituições públicas de ensino e pesquisa.

i-::c-:---.::'-
INFORMÁTICA

31 :)4 7.004 CARLOS NADER "Dispae sobre a obrigatonedatle das escolas públicas e privadas,

31"55'
contratarem Assistentes Sociais e Psicóloaos.·

2004 CARLOS NADER "Toma obrigatório à presença de um fonoaudiólogo em todas as escolas
oúblicas e orivadas."

3156 2004 IVAN VALENTE Dispõe sobre o dever das empresas de rádio ou televisão de informar· aos
ouvintes ou telespectadores os dados das obras musiCais executadas em sua

Iprogramação.
3157 2004 ALMIR MOURA Altem o Código Pen:!1 Brasileiro p3ra tipificar o uso de infonn3ÇÕQ!:

creditlcias. em poder das entidades de proteção de crédito, para finalidades
diversas da concessão de crédito em aeral e dá outras Drovidências.

3159 2004 PAS1'OR 'FRANCISCO Oá nO\la redação ao artigo 977 da lei nO 1{l,400, de 1() De )ane\ro de 2002.
OLIMPIO

3161 2004 DR.PINOTII Acrescenta parágrafo ao art. 511 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943 - ConsolidaCão das Leis do Trabalho;

3162 2004 ALICE PORTUGAL Estabelece limite de tempo para atendimento ao público pelos serviços
notariais e de registro.

3163 2004 JORGE ALBERTO Concede isenção do imposto de renda aos proventOs. de aposentadoria e
reforma e às pensões recebidos por portadores da moléstia denominada Mal
de Alzeimer. dando nova mda~o ao inr.iM XIV no art. 6" da lei nO 7.713. de
22 de dezembro de 1988,

3168 2004 ODAIR Dispõe sobre a repactuação e alongamento das dividas deimicro e pequenas
empresas contraldas ao amparo de proQramasQOvemamentais.

3169 2004 ROSE DE FREITAS Cria o Monumento Natuml da Pedm do Penedo, no Município de Vila Velha,
Estadodo Espírito Santo. .

3172 2004 CARLOS NADER Dispõe sobre a concessão de rncentivos a empresas I que contratarem
trabalhadores com idade igualou $uperior a Quarenta anos:

3173 2004 CHICO ALENCAR Acrescenta o art. 7"-B à Lei n° 8.987, de 1300 fevereiro de 1995, dispondo
50bre a expedição de certidão de adimplência !pelas empresas
concessíonáriasde serviços pUblicas, e dã outras oroVidências.

3'\75 2004 IRIN'l LOPES loma obrigatbrio a inserção de cláusula pro\elom de óireuos humanos em
contratos de financiamentos concedidos Dor instituicÕ8s oficiais

3177 2004 EDUARDO PAES Altera a legislação reguladora do processo administratiVo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, e dá outrasorovidências.

3178 2004 EDUARDO PAES Institui o Programa Nacional de Apoio ao Esporte - PRONAE e d~ outra!'
.orovidências.

3179 2004 cESAR MEDEIROS Altera0 Decreto-lei nO 3.365, de 21 de iunho de 1941 (desapropriacào por

I
"';~\>i

. ,. "."
"':7 ••.'.~
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~N·-rANO AUTOR I EMENTA

tJiil1 !2004
: uhlidade oubhca)

RENATOCASAGRANDE DIspõe soore a cnação de Incentivo tnbutano para reduç.êo do consumo de
áaua e de ene~a elétrica e dá outras providências.

I J182 I LlXJ4 ANN PONTES J\;tera a Lei n' 10.054. de 07 de dezembro de 2000, para estabelecer a
I oo"catonedade da identiflcaçêo criminal do indiciado ou acusado pela prábca

"3183
do crime àe bterJonato.

2004 VALDEMAR COSTA DIspõe sobre o Piso Salarial Profissional para o magistério pUblico da

tFBll
NETO educaCào básica.

lOO4 CAR.LOS NADER "Acre~cnta_dl;:'p03itivo'Lei nD ....591, de 16 de dezombro de 1Q64."

J187 2004 CARLOS NADER "Dispõe SObra a obrigatoriedade dos hosPitais da rede pubhca, a ai"""" um
selor de custódia para preso com proleç.io."

J188 lOO4 CARLOS NADER ..,.ama obngat6rio â IraduçAo para.3 Iingua portuguesa de palavras
eslrangeiras escritas em painéis. letreiros em Qualquer espaço pUDflCO e
onvad'o em todo o Tem!6rio Nacional."

J189 2004 CARLOS NADER ·Ob"lÇ)a Q (Xedentia~\o tias f\rma-.:. dis.\r\wioorns 00 ~\came.n\O'i.e dá
outras orovidéncl85.- ~

3190 20041 CARLOS NADER -Dispõe sobra a obrigatoriedade de ~ubhcação de extrato de cartas - convite I
I nelos. 6rgã~lIa Admlnislração Pública o d~ 'JlIlrns Ofo'lIdéncias.- :

J191 2004 I WA5NY DE ROURE IntrodJz alinaa -m- no inciso 11. do .an. 61. co Códtgo Penal Brasileiro
I rDoetvto-LOI nO 2.M8, do 7 de dozombro 0(1 1[I-to',.

3192 2004 I EDSON DUARTE Transforma os zoológicos e simitares e):islenters em centros de proteção à
I vida animal.

J19J 2004J.~TONIDCARLOS Alleta valores previstos na Lei nO 9 2.'7, 1u 5 de dezembro de 1996, que
MENlJt~ 1 HAME InSL[Ui o SIMPLES.

3197 \ 2004 'IINDRE LUIZ Detennina á identificação do Clda~o que SOlicita a ravetaçàO de filme,

I
fotogrâ~ro I) dâ oulTas providências. ,

31981_2004 LDBBE NETO
~-~lteraaLeino 5:966, de 11 de dezEtn"1bro de 1973, quo·institui o Instituto I

Nacional de Motrolooia Normahzacao e Qualidade 1~~1. I
3199 2004 LUIZ CARLOS HAUl Y DIspõe sobre o acesso pela rode mundial ,je computJd0t8s aos dados do

I SISõ!oma de AdministraçAo Financeira do Gm."mo Fedurol - SrAFI f) da outras I

rm2hü04
~.---.:Jl~.'ldê.'lCt_as. '

JOAO MATOS Concede isenção de tributos federaIS à~ rnstiluiçóes privada:s dE: ensino I

'So~enor e àá outras providências.
)ZOJ 200' DR. RODOlfO PER!:IRA~15pOe sobre a UWIZaÇaO oe recursos ftnancalr'OS de fome e:strar"::Jaira

aplicados na Amazóma para fins de posquisa ou preselVaçao da
blodl\lersidada.

3204 2004 DR RODOLFO PEREIRA Cria a Profi~ de Agenle Aml>ental a da outra'U'f!lvi<!ênc..~
J205 2004 fABIÓ-SOUro-- Profbe 3 comerciali:zação, no TenilÓr'lO Nacional, de !:>ebldas alc6ollcas, i

cigarros e congAneres em estabelecimentos ou p.)ntos do venda 10C3~zados i

a menos de 5:00 metros de escolas pü~llG3s ou Darticulares.
I 3208 12004 JOVAIR ARANTES Acreçc"nla o artigo 78-A ~ Lei nO 9.472, dl' 16 do julhú d9 1997, obrigando as

I
IPf6sladoras do Sert.iço Telefõnico F\:(o CoO\iJl..ãd.o a in~ar, ;,w,o ao
'aparelho_t~lelónicodo assinante, um medidor d~.2~JSOS utilizados.

~"2004' JOVAIR ARANTES i Disciplina o set'Viço de vigllancia de quart~ira~C2ê'1_~asprCJ\lidlmcias.
3208 2004 ZEQUINHA MARINHO I Altera a Lei rlo 7.821, de 27 da lO(lltllTlbro de 19(19, C:UD -rttgl.Jlarnenta o art.

, 159. InCISO I, allnea ·c-, da ConsL;tuiçllo Fedoral. institui o Fundo
Constitucional de Financiamento 10 Norde.il.e - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamenlo do Gentro-Oeste - FeO. e dá Dutra,

~i09 ~Õ04-
oroVt<lenoas·.

ILDEU ARAUJO Aulonza o Podet'" Executiva a cnar a Uni"er$ldade Federal de Amencana e dá
outras providências.

'J2l'1 2004 RQMEl ANlZIO Acrescenta allnea ao § 3'a do art. 6~ do Decrelo-lei ntl 1.598, de 1977, QueI ,alt~~~laç.'io do impOsto de renqa.
3212 12004 IlDEU ARAUJO !AUtoriza o Poder EK8CUIi\to a criar a tJniwrsidade Federal de Americana-5P.EE I I por desmembramenlo da Urnvee;idad. Fe<leral de SáO Paulo (UFSP). e da

Olllrfl:<. oro...i~n("Ja'"
-3213 200~j'SANDRO MAl3E~cr.SC. paragraro ao art. 5' da Le, n' 5.991. de 17 du dezembro de 1973.

-------.L P~@.2."S'.!91!..Q...çomércio de ~og~s, moo~c~ll!lentose_1~U!'!!J§ '3nna~~

1111~IM~IU~II~mlllllllll no
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ND ANO AUTOR

·3216 2004 JOSE LiNHARES
3217 2004 GILBERTO KASSAB
3218 2004 DA. RIBAMAR ALVES

3223 2004 UNCOLN PORTELA
3224 2004 MAX ROSENMANN

3226 2004 ALBERTO FRAGA

3228 2004 ALMIR MOURA

3229 2004 ALMIR MOURA

3230 2004 VANESSA GRAZZIOTIN

3231 2004 LUIS CARLOS HEINZE

3232 2004 CONFUC10 MOURA
3236 2004 PASTOR FRANCISCO

OL!MPIO
3237 2004 MAURO BENEVIDES

3238 2004 ALEX CANZIANI
3241 2004 JUIZA DENISE

FROSSARD

3242 200_1.- EDUARDO VALVERDErm6- 2004 DA. ROSINHA
3247 2()O4 JOSE ROBERTO

ARRUDA

3251 2004 CARLOS NADER

3252' 2004 MARCONDES GADELHA

3254 2004 GERALDO RESENDE
3256 2004 GERALDO RESENDE

32'7 2004 GERALDO RESENOE

3258 2004 PERPETUA ALMEIDA
3259 2004 CARLOS NADER

3260 2004 SERGIO CAIADO

3262 2004 JULIO REDECKER
3263 2004 FERNANDO LOPES
3264 2004 FERNANDO LOPES
3268 2004 DR FRANCISCO

EMENTA
pela InterneI.
Institui o Dia Nacional do Motociclista.
Institui o Dia Nacional da Inclusão Diaital.
Reserva 10% das parcelas dos programas de assentamento de trabalhadores
do Poder I;xecutivo Federal, ao<; técnicos em ciAnciat:: agrÁrias.
Dispões sobre fonnacão de nav~ação amadora e da outras orovidências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro exclusivo dos Hospitais,
Maternidades, Casas de Saúde e Clinicas Médicas nos ConselhOS Regionais
de Medicina.
Toma obrigatório o registro de cirurgias plásticas que possam alterar a
identidade Dessoal. e dá outras providências.
Cria adicional da Contribuição Social sobre o Lucro Líqüido devida pelas

I pessoas juridicas que produzem bebidas alcoólicas, e dá outras providências.
Permite ao contribuinte do Imposto de Renda deduzir do imposto devido as
doações destinadas a pesquisas ligadas aI) l'lesel"l'ro\\I\m~\t> científ.cc 1?>
tecnológico em instituições federais de ensino supAriar.
Dispõe sobre a universaUzação das bibliotecas nas instituições de ensino do

i cais.
Dispõe sobre direitos de propriedade intelectual e direitos do consumidor
relativos a programas de computador, e disciplina sua comercialização.
Regulamenta a orofissão de taxista e dá outras providências.
Dá nova redação ao Inciso V do artigo 3° da Lei nO 9.263, de 12 de
dezembro de 1996.
Libera o acesso aos dados do Sistema de Administração Financeira· S/AFI,
Via InterNet a todo cidadão brasileiro e dá outras providêncJas.

Institui o Dia Nacional da Inclusão Digital.
Altera dispositivos do Código de Processo Civil que disciplinam os
procedimentos do agravo de instrumento e dos recursos extraordinário e
espçciol.

Acrescenta os Incisos Xe XI no Art. 1° da Lei Ordinária n° 8.313, de 1991.
Disoõe sobre o hasteamento da bandeira do Mercosul.
Dispoe sobre o atendimento hospilalar em caráter de emergência. e o
ressarcimenlo OOrigal6rio, das despesas correspondentes. pelas
administradoras de planos e SllQuros de saúde.
"Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens educativas
destinadas à prevenção de doenças sexualmente lransmisslvels e ao uso de
entorpecentes dl'OQas em livros e cadernos escolares".
Altera os arts. 5° e 90 da Lei nO 6.999, de 7 de junho de 1982. que "dispõe
sobre a reQuisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras

.providências".
Acrescenta inciw ao art. 2° da lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento fisioterapêulico pelas eQuipes
do ProQrama de Saúde da Famflia.
Acresce parágrafo ao artIgO 3D da Lei nD 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
a qual dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde e sobre as lransferências intergovemamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Altera o inciso 111 do art. 15 da Lei nO 8.666, de 21 de iunho de 1993.
Cria o Programa de Incentivo às Energias Renováveis, e dá outras

.orovidências.
Dispõe sobre o prazo da liberaçãn da alienação fii:luciâria de bens
financiados.
Dispõe sobre os jogos de binQo.
Revoga o Art. 34 da Lei nO 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Acrescentei inciso ao Artiao 2n da Lei nn 8.866 de 11 de abril de 1994.
DIsPÕE! sobre a oocão de acomodação particular de pacJentes no ambito do

[llllltlllltllllllllll~1221
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Fevereiro de 2007

1
3217 .2004 IMAX ROSENMANN IDispOe sobra us Conselho:; Federal e Ragtonet:r.. de Enfermagem e dâ outras
'! ,(,r. 'V'lvt,rK'I:'<>.

1

3278 "".2004---'1 SILAS-CAMAAA-- -iDisPOO sObri:' Obr19a.·IOriedade do oqu.pamon"'õm hcispitáillO"slstemal
IUnico de Saudo· SUS. J

'3219 200 1 r-r' 'j:""<:,CO - - I': .'."1Cl ~ ~ '1 "~""(. ',1 COFINS és tn5titl)'ÇÕOS do ensino e pu~lUrS3 privad3S.

b ' ----...J!lQRNELLES_ ~---,=---o--,...-."----=--,-----;"--,..-c=-=-,.,,...,..,,==""":
328D f:?OO4 IlUI7 COUTO Oi,?ÕO.sobr•.a ulihzação <lO progTamas óe oomptJla<loi' nao;eslabel~1

do:' en ... ,lo.. ~ .... , .•e. os -:çl......h b.:l....k.'l, ..... l=t ('i) n .tr~" F.II torç'l o (~tjl.ll~.<:'

l- j I [lrclVldênClas J
3782 ?Olvl Jlii 'o LOPES ftI';;ra ';.J.laçaO dos artigos 111, 129 a 288 do Código Panal, para in..... asl

k I 11'.J orant~~ Ú<J ;..&.•.JI qu40I ml,;llCIona e oá Gulras uro"IÚt.~
I 32M' . 2004 I MARCOS ABRAMO AHttrd ij redação do § ZO do art. 260 e do An~xiJ I dd lol 11" 9.503, de 23 de

I ~etem~j(' je "f)q7 que il'"l~tl1lJi o C:xfLqO de Tr~ilsito Bra5ileiro, drspondl)

I sgbre fisca ll2;.a\'éoO"-"u"a"lr"a:.:nsec't,,,oc·,==-....,..-ccc-o~-~-7"==-cc::-==c-::-I
'3285 2004 JOSE ROBERTO Alte... dlsposil'vos da Lei n· 5.869, de 11 de janeiro de 1913, que inshlUi o
. __ .. _ AI"HUGA . Código de p~':""""'lr.Sf'.Q'(.h.r~~J~r,!!I~If;]!~'''..P!'";r:o-·.•?~..!!!!'· -~t-.2 _._.__

1 3~1l8 '2õõ4IJOSÉ CARLOS ARAUJO I:ltara o inCISO VI, do art. 3·, da Lei n' 9.472, de 16 de iulho de 1997, quo
! dispõe sobre a organizaçã;J dos serviços de telecomunicações, a cnação e

I J • ~~~~~"d~lf€r;~a l~~~i~~~;';;"âl,:~ ~l~~( .:.;r 'lCrO~ i·~,.ml<dor as. ()C,~

I 3293 2004 IFRANCISCO GARCIA Qbnga a Cai,", EconOrnica Fodaral a di;-ulgar ao; premiados nas Iotena. QIle

I d.Jmmlstra.
I 3215 2004 1ALMIR MOURA IDi50poo ::.obr" ~\ItI r~al na c;orJCO&s.Ao de bolsas de t::3Iudo. na:!!

'3;,:W6 :lOL.; -~. M~.~Ãlo---· i~~~~~~\;~:::-i~'~60 da lei nQ 9.503-de 23 deSetembrô de 1997, que
I I " inshlui o.n:elamanto do multa no Códioo de Transito Brasileiro.

3Jll 20041 ENIO TATICO Allera a L"; n' 9.294, de 15 do iulho de 1996, de forma. estabelecer no...
le5bi~~ d IXOpdgdtlU.s do t..obidd::t dlc.oól,w::t rld& cm~d& de roklkt e
l-,.· ...Ni.Nü.

l 3312 ~OO4 RENATO CASAGRANDE D~ sobre a coa m,
2:!:!
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Reaião do Estado do Espírito Santo. e dá outrasprovidências.

3315 2004 JOÃO CASTELO Obriga a inclusão, nas peças publicitárias de bares ou eventos que
incentivem o consumo de bebidas alc60licas, de advertências sobre os riscos
e possíveis conseqüências por diriQir alcoolizado.

3310 200-1 RI:INALDO BI:TAO Obrig:;l as ompro$3$ do concessão do crédilo o omitir documento OlCpliconclo
a razão da não aprovação do crédito solicitado.

3320 2004 PASTOR FRANCISCO Dá nova redação ao Inciso 11 do artigo 20 da Lei nO 9.394, de 20 de
oLfMPro dezembro de 1996.

3321 2004 JEFfERSON CAMPOS Obnga os fatmcantes <:le bebidas alCOOlicas a informar os males causados
pelo consumo nas embalagens dos produtos.

3323 2004 ALEXANDRE CARDOSO Dispõe sobre a obrigação de a indústria farmacêutica produzir medicamentos
em embalagens individualizadas para atender às prescrições de
medicamentos Que especifica.

3325 2004 CARLOS NADER " Altera dispositivo na Lei nO 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Que institui o
Proorama Nacional de ADQÍo à Cultura e dá outras providências."

3326 ?004 EDUARDO PAES AcrElscenta parágrafo (,nioo ao art. 23 da Lei nO 8.906. de 04 de Julho de
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do BrasiIIOAB}, e estabelece orazo oara sua reaulamentacao.

3327 2004 RENATOCASAGRANDE Acrescenta dispositivos à Lei nO 9.472. de 16 de julho 1991 que "Dispõe
:;obre a organil:aç3o !:los serviços de telecomunlcaçOes, a criaç30 e
funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. nos

~-- '2004
lermos da Emenda Constitucional nO 8 de 1995".

3328 PAULO PIMENTA Obriga a informação do preço por unidade de medida nas etiquetas dos

f-jJJ3 ~04
Iprodutos ofertados ao consumidor.

CARLOS NADER "AIlera a Lei n.O 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que "altera. atualiza e

~J4-
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências·.

2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Transportador de
mercadorias por meio de motocicleta ( motoboy)".

3336 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão braile entre as caracterfsticas
Igerais das cédulas colocadas em circulação pelo Banco Central do Brasil".

3338 2004 BENeDITO DE LIRA Altera a redação de di51J05ilhlO do <ut. 34 da Lei n"10.267, de 18 de agolilo
de 2001, que alterou o § 3° do art. 176 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973.

3339 2004 CARLOS NADER Altera a Lei nO 6.009. de 1973, para dispor sobre o repasse de parte da
receita arrecadada com a cobrança de tarifa de embarque nos aeroportos
para fundo destinado a custear as despesas do Sistema Único de Saúde·
SUS com deslocamento aéreo de pacientes que necessitem de tratamento
fora de seu domicilio.

3341 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de vigilantes nas casas
lotérícas, correspondentes bancários e bancos postais.·

3342 2004 DR. HELENa Dá nova redação ao art. 106 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997,
regulamentando a emissão do Certificado de Segurança Veicular expedido
por Instituição Técnica credenciada pelo INMETRO, bem como estabelecer
um número de instituição técnica por região, em função da quantidade de
veiculas a serem insoecionados.

334<4 2004 JUiZA DENISE A"rt::>4:óenla parágrdru iID éllUgO 40, da lei n" 6.830, de 22 de 5elernbru de
FROSSARD 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda

--3345
Pública e dá outras providências.

2004 PAULO PIMENTA Estabel.ec9 incentivos à contratação de empregados com mais de 40 anos
de idade.

33<46 2004 LOBBE NETO Acrescenta §§ 6" e 7°, ao art. 6°, da lei nO 10.826, de 22 de dezembro de
2003, que "Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas· Sinarm. define crimes e dá
outras providências",

3349 2004 AUGUSTO NARDES Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PISIPASEP incidente sobre as
receitas auferidas pelas indústrias de calcário agrloola, acrescentando alínea
"dO ao inciso VII do art. 8° da Lei nO 10.637, de 30 de dezembro de 2002.

3350 2004 AUGUSTO NARDES Declara Sanl'Ana do Livramento - RS - cidade slmboloda inteoraCâo

1111~11111111111111111~122J
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'3351T2004 EDUARDO VI>J..VERDE
brasilelfacomospaísesmembrosdoMercosul. _ _________ .-0-

A1tllfa o artigo 1.361 da Lei nO 10.406. de 10 de janeiro de 2002, Código Civil,

335212004
e ~á owas providências.

EDUARDO VI>J..VEROE Inclui o inc,so IV no artigo 58 da Lei nO 6.001 de 1900 dezembro de 1973,
cus institui o Estatuto do indio.

33~ l/)()4 REINAcOO BETAO ()spôe sobre exame oftalmológico preventivo em cnanças antes dos Quatro

.-I-.~- anos de idade.

3355 I 2004 fJULIO REDECKER Dispõe sobre a cnação de programa de financiamenlo "" próte... e
An~.namanlo~ ~,a.s ~ra <tenClentes físICOS.

335fT2/J04 IRINY LOPES --- Altera a Lei n° 7.210 de 1984 acrescentando rosa ao § 2° do art. 28 e inciso,

.ao 6 10 do i:lrt. 36.~~_ I

3381 12004 'GUSTAVO FRUET Institui o Proqrnma de Habitação de Inlarasse SOCIal a PHIS - e define os I
cnlérios de utllizaçao dos recursos da poupança popular. como Instrumentos

I da l10litlca habitacional.
3382 12004 WI>J..TER PINHEIRO DISpõe sobre o ressarcimento de despesas hospitalares a atendimentos em

~6J .2004
carátet de .emeroéncia.

OR. HELENO DISpõe sobre a modificaçào do a~. 20 da Lei nO 8.742. de 07 de dezembro de
, 1993. vrsando estender o benefldo assistencial de um salário mlnl110 aos
,

I ~~ador.s do Mal de Paoonson..__4--- .
3364 2004 ZELlNDA NOVAE5 Modifica a Lei n~~~, de 19 de fevereiro ljft 1998. obrigando 05 serviços de

;.idiodlfusão a rjiv r o aular e o inlérorele de múSica vetcul&da.
3386 2004 PAES LANDIM ModifiCd a redação d. disposili"" da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de, 1mque estabeleoe a. Diretrizes e Basas da Educaçao Nacional.
3369~ÕÜ41 CARLOS SOUZA In~od\Jz § 6' no art. 43 da Lei n' 8.Q78, de 11 de _ro de 1990 • Código

I de Delesa do Consumidor· pa.. sem prejulzo das sanções civis. aplicar... a
, pena prevista para o crime de difamaç.lo (.rt 139 do C6d;go Penal- OecreIo-
, ~ pj nO ') Q48. de 7 de dezembro de 1940) ao 'Mponçavol pela NMlIKta M

entidados de serviço de proIeçào ao crédito "" pelo registro no cadaslro

I
d..... enMedes. de nome de d...edor ao qual falt. filiação. CPF e numero
de cédula de Identidade, bem como no caso de negativaçao. em que o débito

"------ ~ oue fundamenta o Mnis~~-Ient\a SICO oaoa.
3372 2004 EDUARDO PAES Dispõe sobre mecan~: de segurança para acesso aos sistemas e bancos

de dados da Administra o Publica Fedeml.
3378 2004 RUBENS OTONI Acrescenta paragrate li1lco ao art. U da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994,

que· Dispõe sobre o Estatulo da AdYOGacla e a Ordem dos AdYOQados do

"---o _Brasil 'OAB'·.
3377 2004 PASTOR PEDRO Veda restrições à realização de manifestações religiOsas dOCOtTonles da, ' RIBEIRO lituroia d(j QU~j;uBr culto.
3378 . 2004 COMISsAODE Assegula aos .SWdantes desvinculados da inSllluoção de origem o

LEGISLAÇÃO fornecimento de declaração de conclusão dos perlados lellvos anados e de
PARTlCIPATIVA hrstónco escolar para fins de prosseguimento nos estudos e dâ outras

I "'"OVidênClas..
3380 2004 COMISSAO DE Dá nOva redaçAo ao art 2· da lei nlD 10.555. de 13 de novembro de 2002.

LEGISLAÇÃO ;)ara dssegUr.Jr aos maiores de sessenta anos e seus banaficlános com igual
PARTICIPATIVA 'dada o IJireilo ao complemento de atualiIaçao monelána preVisto na Lei

Cumplerrumldr nO 110 d" 29 de iunho dt; 2001.
3381 2004 COMISSAO DE ~spõe sobre a Vigilância SanilSria a qJe ficam SUjeItoS os produ1os deI LEGISLAÇÃO ongem n3tural pam 8 saUde, 8 dá outras providências.

1---------. 'PARTICIPATlVA
JJ8U-, :lW4 !I-U<NANOO DE Determina Que as ligações lelefOnlCaS franqueadas mansalmanla ao, IrABINHO assinanle pelos J]lan06 de &erViço pós-pagos oferecidos pelas empresas

i prestadoras do serviço Móvel CelularI do Seriiço Móvel Pessoal e do Serviçc

,3389 ~ÓiJ JOSE CARLOS ELIAS

lelelônico F;,o Comutado.~ acumuladas oa.. os meses sUbSOQuenlel
Iouando não forem utilizadas usuáno.
Dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurid;cas Que empregarem
maiores de quarenta anos.

13300 ,7õO-.-I'-'ANATO . Dispõe sobre 31 obriglltonodâdo do publicação de mcnsogcn3 oducativos

1 __1. I
sotJre os maleflcios do uso de subSlAncias aludn6genas (drogaS), em
contracanas dE.! cadernos e livros e:scolare6

~
1'1.~.

l' -';' ....~
,~ ....r '>. I" CÀMAR A DOS DEPUTADOS
. '.'-<:>,;r,

......... ,J'
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3391 2004 FERNANDO FERRO Altera dispositivo da Lei na 8.899, de 1994. para determinar que o beneffcio

do passe livre concedido às pessoas portadoras de deficiência incida sobre
todos os veículos utilizados no sistema de transporte coletivo interestadual.

3392 2004 ORA. CLAIR Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
&stabel&CQndo a improçelndibilidade d3 ptêsança dA AdllOgl'ldo nas ações
\rabalhis\as e prescrevendo critérios para a fll<açào dos honorários
advocatícios na Juslica do Trabalho.

J3DS 2()O~ ANDRt= LUIZ Acrescenta parágrafos 10 e 20 ao art. 14 da Lei nO 9.250. de 26 de
dezembro de 1995, dfspondo sobre o parcelamento do saldo do imposto
de renda a oaQar pela pessoa física nos casos que menciona.

J3~!.- 2004 ALBERTO FRAGA A1lera o art. 391 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002 CódigoCivil.
3398 2004 ALBERTO FRAGA Altera o art. 123 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código

Penal.
~- 2004 ZARATIINI "Fixa o valor da Taxa de Juros de Longo Prazo· TJLP - como limite para os

encargos linanceiros incklentes nas operações 00 ftnanclamenta celebrada
soh o :\mp::ull de fontA!': e programas previstos pela Pofllica Nacional de
Crédito Rural".

3400 2004 IVAN VALENTE Acrescenta o artigo 4°-A à Lei n° 9.472. de 16 de julho de 1997. criando
obrigações às prestadoras do serviço tetefônico, fixo ou móvel. e dá outras

Illrovidôncias.
3401 2004 LOBBENETO Cria a disciplina " Educaçao Financeira' nos currlculos de 5" a 8" séries do

ensino fundamental e do ensino médio.
3402 2004 CARLOS NADER Dispõe sobl'9 a bUndagem de vialuras poWciais.
3403 2004 CARLOS NADER "MOOifica a redaÇãO dO parágrafo 4' do art. 8' da Lei n° 10.257, de 10 de

I julho de 2001."
3406 2004 EDUARDO VALVERDE Modifica a Lei nO 9.711. de 20 de novembro de 1998, alterando o Art. 21 e

incluindo o Art. 21-A.
3409 2004 NELSON MARQUEZELLI Acrescenta dispositivos à Lei nO 7.183, de 1984. para dispor sobre a

obrigatoriedade do transporte gratuito de aeronautas pelas empresas de
transporte aéreo regular. nos casos que e~_ecifica.

3410 2004 RICARDO IZAR Dispõe sobre a disponSólção de modicamentos por meio remoto para
farmácias e drogarias.

3411 2004 PAULO PIMENTA Altera a Lei nO 10.233. de 5 de junho de 2001, dispondo sobre a vistoria de

1-
3417

rodo'lias federais.
~~l)f)4 GERSON GABRIELLI Dispõe sobre normas para a transferência de bens e direitos no ambito do

Proqrama de Recuperação Fiscal· REFIS e dá outras providências.
3418 2004 LUIZ CARLOS HAULY Dispõe sobre a. obrigação do registro na rede mundial de computadores de

doação em dinheiro ou estimável em dinheiro para campanha eleitoral e dá
outras providências.

3419 2004 EDUARDO PAES Regulamenta o exercício da atividade. define as atribuições do Perito Judicial
e do Assistente TécniCo, e dá outras providências.

3421 2004 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a Qfetivaç30 dê pagamentos da r9munerat?0 do tr3balho por
BISCAIA Cooperativas de Crédito e sobre o tratamento fiscal às aplicações financeiras

efetuados naQuelas entidades.
3423 2004 EDUARDO PAES Dispõe sobre a atuação da Administração Pública e dos seus órgãos e

enlidade::; duraote o PIQÇflS60 de trimsiç.'io governamental. estabel_ as
regras para prestação de informações durante o per/odo eleitoral e dá outras
orovidências.

3424 2004 MOREIRA FRANCO Altera a Lei 0°10.257, de 10 de julho de 2001, que "regulamenta os arts. 182
e 183 da constituição Federal. estabelece as Oiretrizes gerais da polttica
urbana e dá outras providências". para dispor sobre o Estudo de Impacto
Ambiental.

3426 20Q4 RODRIGO MAIA. A.\tefa a Lei nO 9.311. õe 24 de outubro de '\996, que wins\i\'Ui a Contrib\li~~

Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências', para
proibir a cobrança de taxa sobre a criação, manutenção e movimentação da
conta investimento.

3427 201)4 CARLOS MOTA Altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
-----. n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e a lei na 8.212, de 24 de julho de 1991.

1!lllIIIIIIIIIII111111!!11225
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3428 2004 . Ri:NATO cASAGRANDE Actescenta dlsnnsiUvo à lei nO 8.666. de 1993.
3431 2004fRe NATO CASAGRANDE Modifica o art. 8' da Lei n' 9.250. de 1995. Incluindo dentre as deduções

13433

I ~lo ce Rondo .lo, Possoas Fls""" aparolhos do audlçã.,. """"ções
óculos, lenles corretivas e medicamentos prescriloS por médicos.

2004 ! COVARDO rACG Cri~ (I Cpç.ão de DoterminoçAo de Locolim'fÔO - OOL, na6 eooed:KIe•
I IemlJfe&:lral." :,>m QUl' J Acmir,;:Mraçao Pública direta. inebr9t.. o fundaclond!
, I te,na partlcipaç30 sooelána. altera a Lei n' 6.404 do 15 de dezembro de
~ I o 197(; _p_~~('!lt.@~Jl!Qvidê(l<:@s _

4!UU4 , bJJAr\uU P,.\o::S 1AUIunz.a o ....uder t:JU;:CUUIJO a coar auavés do Banco ele Des6nvotwIlUIlIv

I EccrlOmiC'o e Social· BNDES, um Programa de Inveslimentos~Selonals no
1 Rio de Jant=lfo - RECUPERA. RIO. para d~r apoio financeiflJ âs empresas
. dos Setores de Tecnologia. IncluSMl Tolecomunicaçào. InfoJlTlátoca.
~ B1otecnologia. Pesquisa & Desenvolvimento e para o Mel'Cado FinanceU'O.

'C!-';Slve df.. 'l1::I9O(. a~j~: de CertiOCados de r.~rbo:mo, sediac3S "O Eo;tarlf') do
~ : I R'o no JaneHl'
: ']435 ~·?ÕO~ ·tEDUARO"')O-=p"A-=E-=S-----'-no.:I.1 u' P'C'Qr~m:;t Nacann::l1 rfP. Fnrt:llArimAnto Fr.:oMmico da SOCIedade Civil e

:150,..,.e .....~, -:t cndç.b de incenli"Vc fiswl ~T.i a compra e do.lç.ll, clt.. T ·.u!os
(!;) CI~'i(kl Publica Mobiliária Federallnlema de Responsabilidade do Tesouro
Nil' .i,~ndl, rl~ra substituição por Certificados Qualificados emitidos com a

I LI. .. I ,:<)çe e~ecin(.8 de financior 0::11 tlÇVU3 00 poGW3iC jurIClic.. ", (Iv dlreilo

I pnvaco quaLIficadas como OSCIP, OS. cooperativas de crédllo
eS"(~lh~'d<ls, ou socredaces de Crédi10 ao microompreendedor, e dá e-Jtfas.

I I orovrdônclas.

I

I
I

[344-; lUU4 J/J~t. UIV1NU

~i444 1'200)JEFFERSON CAMPOS

1'13:.t.taCh...1JI .. I.n.aIlClados l,;om lecurso::. pUt;.·II';O&.

13oW8 1 2004 1JOSE ROBERTO Dispõe sobre a organização da Junta Comemal do Distrito Federal. anerando
ARRUOJ\ ~jrP2~~vo€ d.:l--.!-oi ~a ~~~"r da~~r:ovambrode 1994. _ .________í34"" i2004 ·i<Etv..1 U CASÃGRANDE- Cnspõe ~rll a coostruç1o obngatoria de fSl.kél de ultrd~~m nas

rodovias federais.
3451 2004 RONALDO Ar:ro'iCC pa~rnfo ao art. 320 do Código de Trânsito BrasileirO dispondo

'vASCvNCELLOS ~ubr8' a d~~IJIlCK.ão rJe multas "JTec.ad~da&DOr Infr8CÕUS de B3tocilJtlllmclnto

3452 2004 AlMIR MOURA Revoga art'9'" da. Leis n' 8.245. de 18 de outubro de 1991. o 8.009, do 29
d·' março de '99(-. p<."'f3 ('Is.~r sobro a ilTlpenhorabhdade do lmóvol

j

2004
resider'1C1a1 do fiador do contrato de kx:ação.

3453 WLAOIMIR COSTA Acrescenta o art. 323-A é Lei n" 4.137. de tt, de JUlhO Cl6 H:'b~, que ~lnstttul o
I CL.rC!mo t 1.~I'(ltJr

:ltIU4 !, {;AfoCl.rni SOUZA Cna o FuMO as Incentivo a Gentçaa dtt Err1lJrtI'Ju pur IIItflO do Ec.oluri6fnO.

,"'==-.o=-__--+-=n~at..c.-9.!1r1çóPs ~o Q5~1.~,fi( ª-:_ ~...,...__:_-c7-_"C':=-:c: --=== ---c--__:_--i20041 CARLOS NADER "Dispõe sobro a OI:>rigalarie<lade de publicaçao de menaagon8 educaliva5
sobre os males e os riscos do tabaco e do álcool, em IM'os dtdãticos de
43n~; la (und'I:"ü"nl".l.,,'":.c."m'::lli1,",;;..-..;..,~;;;-:;:--:;:::.c:::=::-::;:-:;;;;;;:;__20041 JULIODELGADO I~ ar! 37 da Lei nD 10.637 de 31 do dezembro de 2002, qUe diSllÕÕ1

I sohre a nJ.o-oJmulalivldade na cobrança da contribuição para os. progr~mas I
(ip 1o:1P9':lI"'..."". ~~';II ~PI~j 9lie Frmnaçào j.'. Palr.mOolo do 5er'\lidor PublK. ~ .
(PASEP), nos casos quo especifica; sobro O pagamento e o partelamento dei
Ollb;I05 trioot.lrios federais. a compensaça<l de crédrto. fiscais. a doclaraçêoI
de Inapt,dão lk:I infl(;~ de jJtJ5SOaS JuriJlcas, a legislação a<.IuanEr.ra. o ~
outroo vldClnciac.
Arrescenta di'Sp(ls,ilivo ti lei na 8.069. de 13 de JlJIho de 1990 - Estatuto ca!
Cnança e do Adolescente, pard dispor sobre a mtemaçao do adohtscen&e qutt

ratlcar ato infracional da tráfico illcito de entorpecenles"",,-;;~cc:::,,,,,;:::;:::-:;;-1
AII~ra o an. "':>1 (Iet Lei nO 4.:.17, de 15 de julho 00 1965 (cÓtJiyu Eleitot.l l ),

, I dis ndo sobre os recursos eleitorais.r3"OtiÓÍl41 GÃSTAOVIEIRA Acresconla panlgralo ao art. 15 da Lei n' 9.424. de 24 de dezombro do 1996.

,I I
QUtl di: ~Ú~ ..... Jbrt.: o FIJ'l':O I,J..· ""~: nutc-tlÇ.lo <J Do'*tn\fIJI~mertto do Ens~no

I
Fundamenlal e de Valonzação do Magistério. na farma prevista no art. 60, §
7". do Ato das DispoSIções Constitucionais Transitórias. e dá: outras

"""""'=+,=7r:==-;;-r.;=-,-------I-l''-''-'-~'''·dér~~"'''as''---__:_=,..,...===c:_o_'''=..,.__,=__:_======0":iC::;:;;_:_i

1

30WB !, '"041 ~II A.Ci ,:AMARA I A~~-;;~ As OAssoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
,perccntl,;.'I1 minimo das ul'1Idades residenciais produzKias em programas

1111~1111!!I~llml!!I!!1 m
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N° ANO AUTOR EMENTA
3454 2004 RUBINELLI Altera a Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990, no que especifica, que

dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

3455 2004 INALDO LEITAO Denomina· Fórum Desembaryador Walter Sarmento de Sá • o F6rum da
Justica Federal de Sousa. Estado da Pararba.

3456 2004 GIACOBO Acrescenta parágrafos ao artigo 18 da lei n" 6.729. de 1" de dezembro de
1979. com a redação Que lhe deu a Lei nO 8.132, de 1990, que "Dispõe sobre
a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos
automotol"8ll de via terrestro-.

3458 2004 LUIZ CARLOS HAULY Estabelece normas de responsabilidade eleitoral para os ocupantes de
caroos maioritários.

3459 2004 EDSON DUARTE Dispõe sobre a transmissão em canal de VHF ou UHF da programação das
entidades sem fins lucrativos que se utilizam elO canal comunitario áa
televisão a cabo e dá outraS providências.

3460 2004 WAlTER FELDMAN lnslilui diretrizes para a Política Nacional de Ptaooiamento Regional Uroano,
cria o Sistema Nacional de Planejamento e Informações Regionais Urbanas

I 3411 t
e dá outras providências.

2004 RENATO CASAGRANDE Altera a Lei nO 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que 'nstitui o Código Civil"
para adequaç<1O aos artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal, relativos
à micro empresa e empresa de peQueno porto.

3462 2004 JOAOfONTES Estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) minutos para acesso a auditório ou
local de reaijzação de evento cultural, artistico, de lazer ou desportivo,
quando o ingresso tiver sido adquirido antecipadamente, e dá outras

~-
I proVidênciaS.

2004 DR. HELENO Dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Portador da Anemia Falcifonne, a
ser comemorado sempre no dia OS de setembro.

3471 2004 FERNANDO CORUJA Dispoe sobra a notificação compulsória de casos de subnutrição ás
autoridades da área da Saúde Pública.

3472 2004 NILSON MOURAO Dispõe sobre a reserva de vagas para estudantes portadores de deficiência
ffsica, nas instihJiÇÕes públicas de ensino superior.

3474 2004 CHICO DA PRINCESA Prolbe a fabricacão, imDortação e comercialização de cgarros no Brasil
3478 2004 DOMICIANO CABRAL Acrescenta dispositivo ao Código de Trânsito Brasileiro, fixando requisitos

para os veículos motorizados de duas rodas empregados no serviço de
entr~a de documentos e pequenas meroaooTias.

3479 2004 LEONARDO MAnOS Dispoo sobre a obrigatoriedade de informação nas embalagens e rótulos de
alimentos que contenham produtos ou substâncias de origem animal ou seus
derivados em sua comPOsicão.

3480 2004 ANN PONTES -- Regu~o ambiente de trabalho nas fábricas de carvão lI'l!Retal.
3481 2004 ADÃO PRrnO Dispõe sobre destinação de vagas em cursos de nlval superior para

34ü3
candidatos com afinidade rural

20M EDUARDO CUNHA Dispoo sobre o atendimento ao consumidor nas instituições bancárias
púbficg~ 9 priltadM, 9staoolocendo li .obrigatorigdade d9implAnt~o de
assentos e limitando o periodo de atendimento prestado e dá outras

lorovidências.
34116 2004 AMAURI GASQUES Dispõe .5Obre a proibição da comercialização de produtos derivados do

tabaco Que produzam fumaça alcalina
3489 2004 CARLOS NADER Estabelece, no êmbito do SUS, a obrigatorie<lade da realização de exames

de diagn6stico de catarata congênita em. 'recém-nascidos e dá outras
orovidências.

3490 2004 CARLOS NADER Obnga a permanência de auxiliares de enfermagem em shopping ceJ:'lters
para 3(lilizar o atendimento de ememências.

3492 2004 NEUCIMAR FRAGA Proíbe a exploração de todas as modalidades de jogos de bingo e jogos em
máquinas ele\rbnicas denominaóas ·caça-niQueis·, inâependeritemente dos
nomes de fantasia, e dá outras providências.

3494 2004 WELlNTON FAGUNDES Acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993,
para determinar a dispensa de apresentação prévia de projeto executivo por
6roãos: ê entidades da Administração.

3495 2004 ZELlNDA NOVAES Dispõe sobre o prazo de parcelamento do imposto de renda apurado
anualmente pelas pessoas flsicas.

lllllllllll'I~lllllllt~11227
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3523 2004 -;OCC;:Ml=lO~S~NI\O=E"'R"----- Oi'\>OO o;OO'e ô u\il\l.õ<;ã<> <100~ .;. \>«>'<ô <100 """"" .. <'3.~
I \pruvldéIlCI;]'.j

~~_6 2.1J<)~ PASTOR REINALDO Iln~odu"::z":a":rtC:"JO-'3"lo-1-A-.--oa:-;L"e7i ::<rf>"'2."'848=.-:oo'--"9"dÕ:e"ze"m"'bro=-:;oo::-.c1Q40=·.'C6d=I"-iiao::-;IP'-ena:::;I".
3527T~004 'í.ti.RCONDES GADELHA Denomina "Ilodovia Jooita Atnelda" a rodovia BR ·104, desde a ponte sob...

o no ParaJba, na cidade de Barra de Santana. até a cidade de Alcantil, ambas
no Esliloo da Paraiba.

3511 Il(l().l CARLOS NADER Isenta CO pagamento de taJr.as a Elxpediçâo de segunda via de c:toeumentos

~
ae fOOnu1lc3c30 oara ~bmas oe muDo OL' rurto.

:ii.t2 21)\J~ CIIRlDS NMJER Mo'''',,,,, o art. 37 do Oecrelo-Le', n' 3.ti88. de 3 de outubro de 1941 • Lei da.
Gontravençóe5 Penais. _

35'j9 2004 -JOÃO PlzZOLÂm Dispõe sobre a Obrigatoriedade da oxistência prévia oe levantamenlo
gcol<'çicc para a definlçao da areas de que tratam o inciso 111 do § I' do art.
91. inciso 111 do § 1° do art 225 e o art. 231. da eoostitulçllo Federal, • da

I outras pr()\I'd~ê!inCl8S"·~.==--=--.:-:::;-=::-c,== ..="",=-:=....,,,,,,,r;;::;:-",;:1
3520 '2001 VANDERU:'I ASSIS Altem o õlrt. 162. Soç3o 111, o o 3rt. 1G8. Seç.do V. do Capitulo V do Tltulo II da

I
Consu/!dac;ão das Leis do Trabalho. relalrvo à segurança e medicina do
lrabalho a d.tl outras Drovidências.

3528 12004 TErE BE2ERRA Alie'. o art. 40 da Lei nO 1V.741, de 1° de outubro de 2003. que instiluiu O
E:statuto do IdoSO.

• 352Q . ::'004 LEÓNIOAS CRISTINO Di~)e .,;obrg;t obrigatoriedade de menS4'gl8nlõ do :advfOr1encia em garTafss d9
. ------L- btlbidas <,li(:oóll...:BS

C
S30 2004 LEONlOl'IS CRI5'TINO Ollng. ô ,mpressào de mensagens educatrv.s sobre normas de tnInSlto em

- -='7 ~m:~ba~I."'Toen!"'s'-'d:;e'-iIóslo~;;:ros:"";.:-:'--:O"'===-.-;;===:::_:T"õ:C:::::=~c:_;;1
3531 2004 MARCELO GUIMARAES A1lEHd;;l Lljl no' 5889. de 11 Ut:l jdnulfO dtl 1973 (COdIlJU Ou PtlJl,i850S0 CIVil)

FILHO dIspondo Que a Citação por carta precalóna somente se plOcEtdera quando

...,-I!-o;;;;;:;--t-;o;<J"''F7.o.;o;-~----fC!ê!ru:,sO'~z.a:,daa Citação por COlTelO,
3532 I'004 JOAO CASTELO MOdlflc:::J o Oecreto-lel nO 2.848. de 7 de dezombro de 1940, lnaulndo como

agravante de pena. ~. cri'ne cometido por ddéldjo Que, possuindO grau de

~
forma~o superior. utilLZa oS conhecamet1(os e/olJ os poderes especlficos de

'________ suaár()apara8~cadedelilos.

3530Í 2004 :ORLANDO FANTAZZINI . DisOOO ~'" • tx<l1\Mà<l <100~~ 00 lI.el<OM. ~l<> .. 1#.\<1\...

~
egUla seu exercloo. 018 e organiza os Conselnos Federal e Reglooals o <Ié

outras roVldêl'lClas
r..35"'3"'5C"1r.2"'0"'04-'+O"'R;ocLC<A"N"'OO=F""A=N·TAUINI Altera o "caput·"'do~ar1C7."15"9'-:d;::.-'L-=e",n:;;0-;;9"'.SOC;;3:;-,--:Od".-;;2"'3-:;d"e=se::te=m::;b<::0:-:'de:·lgg=7~, q=u::e1

I -rnstJlUlU o Cód'90 de TrênsJo Bt88iI<lIfO-, dl3pondo sobre a C8rte~ N,lclooalri de Habilita ão

I 3538_~004 N~~~C_N ~RQUEZE~I AJI(jra""a"---,L""e,,,,n',..,8,,,O,,,,36,,,.,"'de'-;II'~liiili",~m;;;i;:';'M",d~i:7.1W~9~;;' '!O~i'i';I;;:"d;I~~~I;;;-7.m"'i"'H;;O:li!i;:';lii!nd"';2~~e"-J
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N° ANO AUTOR EMENTA
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências', para permitir a
movimentaçào do saldo da conta vinculada para aqulS!Çao ele maqUinas e
imolementos aorícolas .

3540
_._.-

RAIMUNDO SANTOS Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de avisos nas portas externas2004
dos elevadores instalados nas edi"- - úblicas e narticulares.

3542 2004 ANDERSON ADAUTO Suprime o parágrafo único, do art. 88. da Lei n° 10.233, de 5 de junho de
2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre.

3544 2004 REiNALDO BETAO Acrescenta inciso ao art. 23 da Lei nO 9.503. de 2 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasilelro", estabelecendo competência às
Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.

3546 2004 JOAQUIM FRANCISCO Dispõe sobre a inserçao. no mercado de trabalho. dos jovens pertencentes a
famílias caoastral1as no Programa Bolsa Familia, de Que (rata a lei n°
10.836, de 9 de ianeiro de 2004.

3547 2004 JOAO HERRMANN Dispõe sobre a divulgação de dietas alimentares na mídia.
NETO ..- --- - -_. ------=-=-

3548 2004 EDSON DUARTE Dispõe sobre a proíbição da derrubada do umbuzeiro em todo pais, e dá
outras orovidências.

3549 2004 INACIO ARRUDA Institui o Programa Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e dá
outras providências.

3550 2004 DANIEL ALMEIDA Aftera O inciso I do art. 12 da Lei n° 9.250. de 26 de dezembro de 1995. que
trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
orovidências.

3551 2004 EDUARDO PAES Limilit a ulilizaçao de procura'tOes a habilititr a p'lftlcipaçau em a55ttmbléia
I!leral da condomlnio edillcio.

3552 2004 EDUARDO PAES Dispõe sobra a organização e regulação do mercado de Carbono na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro através da geração de Redução Certificada de
Emissão - RCE em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL.

3553 2004 COSTA FERREIRA Acrescenta dispositivo à Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994. Que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Omem dos Advooados do Brasil· OAB.

3554 2004 CHICO ALENCAR Dispõe sobre a concessão de preferência a produtos nacionais nas
aauisicões de bens e servicos Dela administracão oúblicafederal.

3555 2004 JOSf EOUARDO Estabelece normas gerais em contratos de seguro privado e revoga
CARDOZO dispositivos do Código Civil, do Código Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei

nO 73 de 1966.
3556 2004 WELlNTON FAGUNDES Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de

passageiros "mototaxista", em entrega. de mercadorias, em serviço
comunitario de rua e "molobov", com uso de motoocleta.

3557 2004 DIMAS RAMALHO Acrescenta artigo à Lei nO 7.853. de 24 de outubrb de 1989, a qual dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 'integração social,
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da· PeSsoa Portadora de
Deficiência-Corde, institui a tutela jurisdicional 00 interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministéno Público, define
crimes, e dá outras providências.

3558 2004 LUCIANA GENRO Autoriza a União a consolidar as dívidas dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municlpios renegociadas através das Leis nO 8.727, de 1993, e nO 9.496,
de 1997,e dá outras orovidências_

3559 2004 RAUL JUNGMANN Institui análise prévia de riscos ambientais na concessão de crédito de médio
e lonao araza ceio sistema financeiro brasileiro e dá outras orovidências.

3563 2004 ALBERTO FRAGA Revoga o § 2° do art. 2° da Lei nO 9.613, de 3 de março 1998, Que trata sobre
os crimes de "lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção
da utilização do sistema financeiros para os i1icitos previstos nesta lei; cria o
conselho de controle de atIVIdades financeiras - COAF

3564 2004 BERNARDO ARISTON ~etermina que as empresas fabricantes de cigarros compensem o Sistema
Unico de Saúde pelas despesas com o tratamento de doenças associadas ao

---- tabagismo.
356G 2004 JOAOCAlDAS Altera a lei 009.648. de 27 de maio de 1998.
3567 2004 JOAO CORREIA Altera o art. 2°, ~ 3°, da Lei nO 9.099 de 26 de setembro de 1995.

111~111~11111'1111111111111111229
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N' ANO AÜT'"O"'R..----.,---------"EMiiE"'N·'T"A-------------j
r-tsà9l-2oÕi -ffRNANDQ DE C'i.~põe sobrI) a ot,rigatorilX1.J,JQ de mstalação de deleclor de me~c1is Bm

F- ABthr10 velculos ut.:llzaoos no trelO'sponc COiewo rtldoVlar1o InttJretiLcKJuidl tkl
oassaaeiros

~__l

3572 2004 CARlOS NAI)ER ~0brio.Jl.I as Insti~lliçõoS de em:ino púl'llcaS e pnvadas de tCldos os n{velS <I \

ministrar trelnamenlo adequado de evacuaçao em caso de incêr1(ho ao seu
___ co!p.Q..doce')~e, disc.cn'e c de funcionânos.,-
35.'4 2QO.1. CAP.LC)~ NADER -J.utO:lza o uSO, pei.t.. Pvlicii;l~ OVI; ~ \tjh~,;J{; arnl.:llS da f(~,;o Il~lfeendidasã
__ ._~~ àdispo~odaJustiça" .
3570 ~004 r[u r.:OSA ~~ o ..lftigo 151 da lol nCo 8.213. de 24 de julho de 1991, para InclUir a

I I
ü:.;l..Ierosa mt:.UltJla O d08r)j.é1S neurológicas 9ldVtl~, ,llCdVélClW1nlD!o o

i-:;:=~==-f-;;:::-, "=~ ~~i,,n._curável:; no rol das doenças nele referidas.
I 3'587 :lOO4 I GllBErno f"lr'.!lÕi! 'if:obrn J ~ivllk:aç.ào e.l impl<lnlação de noções d·") Código Nacional de

1

__ NA:'L,;IMt:N I O I ranSllO. a [lal1Jr das esCOla5 de ensino fUndam&fllal e tlvtffllU:) t.:ullUl~I!:I.

3591 7004 GERALDO RESENDE A1lor> a Lei n' 8.987. de 13 de fe.e"'iro de 1995. proibiOOo .s
tr.~no~';'S.;(If".;1na5 6 permissionárias de S61'\it1";1J Ç)ÚbWco o regjmro de
tnadimplencia em bancos de dados e cada~(os de consumidores de caráter

.EúbloGO.'-c---;c-;-;=---;--""""-:c~~---;--""",",,===---;----'::-===-,;-j
""T!i9~ iOO4 MAR~·E:'O GÜT,.""i,;:'RÃEs- Aller.... J Lei nO : &~t), Ou 11 0.10 jane;'o de 1973 (Cód~v tio rroc~ssn Clv.l)
I FILHO dispondo que a testemunha somente será inquirida por carta precatória nas
I di§po~taSl no InCI'iO 111 do art 410 P na art 411 do CP\.

I

3eOa 2004 ,l.N i ··.-~,u C:\Rl ~:5 ~~t=dlJ~azt:1o ã'-~'" .juc..tl.l c,," IPI Pdr'~a"-'-os"-'(;'-'-I",,=""'Y"'""-'J'-e7"",~j~-:-b-a-"""-: 'cs-:-'o""n--;~C-:-caciv;
MENOES THAME __c'?esUnados 11 ~~.o!.:die",·",s~e,:-I m":f':lne~rn~I.=:-::::-:=;:--====-:;:c-::=::oI

! 3601 2004 ANT0r~IO CARL05 Allera .o cálcuio de apuraçáo do 'mposlo de renda scbn> ganho de capital
~ . "I':'. ;_'1:."> THAML:. h.:um1tl16 ã dh~lld\rdv dI:: Irn6y~1 '~alll.dUd ~r '-It:.:i~ í,~Çd.

I 3602 2004 I PAlILO AFONSO Cna a taxa unica semeslral de inscnção pora concurso _ular para os
I------ __ ~: 1_._.___ __ (tslyctclnle~('l~~~r!1rr._~t:tr1'Sin~_"!I.~iQemescol.-?:;.P!J~Iica.s..:- --:-

~
~' ~i'~-'~ -_._. ~~. ,_.~" _o. 'o_o "'.I..orgarnzaça..o.1criada em 2002 para a promoçào de ~nvfstimenlos através de uma pa«..eria

36Õ4.~ CELSO RUSSoMANNO ;;;a'~9~;(l~~91~.~:I~~Pf;·~~O dezembro-d92000. Que.esbbe~-nOrTna~'
! I ~pr.A'.~ R ...ritArinq: t\;\s~IS riA .:I('.A!'l.~hihc1nAA f1all. pessoas portadoras de

!3807 20041' ZEaUINHA MARINHO ;-;:~;~~ .ir~l~n';::a~eds~~:~· ~~~irfc,'~'::~~egrante do
anexo ca Lei nO 5.'9\1. de '\0 de '36\embro 00 1973. <\\106 ·~a o P\ar\o

i f ~~"'"nol c" lieç&.·', o ';9"';'0 'od,',;",;" '""u r,.0",".-'" I P/\ o "",..t" I,

3609 ~OO4' CO~ISSÂ? DE [l;spóe sobre a competência da Justiça Federal para julga' ações dei

~ ,
.. b:C.~_AÇI\O I aJJuolCílÇaiJ de ...dltlllll;:l:t e rIldrcas.
PARTlCIPATLVA '

'ji\Ú 2004 'ARo_r;" S,IMP."O I[l,spõe sobr~ a obl'qalorie<!.do d. parlicipação de Psic~og,", nos quadros

I ~ funcjooajs oas OSCOIdS bra~leiO'rn"sc:,-:-;=--,-""",","""",-.===,-",===-=1
I 3616 7004 IIRINV LOPES Insero CapilulO na Lei n' 9.807. de 1999. que insUlui o Proqrama de ViUmas e

__ ' __ _ _ .• _ r~~~_':.~_:Y .0r- 1~lr~~~<~: _f!.t-,..!.!.l rffi', ..:.-.:n.lrJoAnr"'i _. __.~ . _
~,i 2004 IAUGUSTO ~lARDES Revoa. O a~. 82 da Lei n' 10.833. de 29 de dezem=bro"",,,d,,e-,;200,,,,,,3,,-.--=-=-=-,;~
• 3620 7004 IGERALDO RESEN[lE lim'la.o .alOf da ta'a de ",scnção em concurso P<lbloco em 2% da

--::-':..~!-" ..Jfaç•• ,J c~ ?!'./? ~a q':~ S!-'?~n..:~rr~~

P'õ2!T20041 CARlOS NADER--- I"O,sr>õe sobre a obngat.oriedade da Inspeçao anual de segurença nos
I ranques. subtefTâneos do armazenagem de combustiveis automolivos e nos

~
~ ... sc. JIOS ~ut· ~.,.,vt de~) ,C\.Jc.l.l.3 pU:'"Il':':" (lo.... :.ia ~'mp:u:HJS J;"1\1rCdS ;'0b .1mtlllu du TerritóOo Nacional e da oulrd~ Pro\i'dencJ,a.s.·

I 3622 2004 GILMAR MACHADO -- Acresconto §:I' ao .~. 82 da Lei n' 9.424. <lO 24 de 00_0 de 1996. quo

~
~__!,o,=,.<>ta",L~""·.ecc"",,,",,·s,-,.,:-,,,.,,"",,.,!,·e,,,:,",-,B--,..=e,,,-,,~,,a-=,-"·d"""-,·"",""!"·'",oc,..,,,,,,,,,"';.n,,,",,I.""'.,,-:--o---====-"1

3614 2004 \ RAFAEL GUERRA Dispõe sobre as condições P'" o clOliOnCiamel\\o 00 """"""" 00 mod\Clna.
r·3m J alltcrizaçOO de funcifln~mrmto e credenciamento de cursos oe I

~ ; r,ludl....l1a.
I 3625-1.2004 , NIL TON CAPIXABA Altere disposi~voe do CÓ<1'go de Trânsito BraSIleiro. Lei n' 9.503. de 23 de

,.plen'bro de 1997 e d::a le nO 9 60? (Ifl 2'1 de jan8tm C'!e 19ct8.
tt!>labe~ cono.çoos mais laVOraV8r.io para a prilllC'ira habilitcJvão das I

SS08S com renda familiar' uai Cu inferior a um saláno mlnimo e dã outra~

Ililll~li~iiiilllliiII12!"
::>C-::U-l:eoco 3;''';~· 1
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N° ANO AUTOR EMENTA
Drovidtlncias,

3631 2004 CARLOS NADER "Define diretriz para a polllica de atenção integral aos portadores da
doença de Par1dnson no ãmbito do Sistema Onico de Saúda - SUS • e dá
outras Drovidências,"

3032 2004 CARLOS NADER "E5tabelece nUnm:l5 parei o cumprimento do dbipo5tO no in(;i~ VIII do ert.
12, da Lei Federal n'" 9.394, de 20 de dezembro de 1996. que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educacão Nacional, e dá outras providências."

3633 2004 MILTON CARDIAS Altera o § 3° do art, 20 da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre a renda mensal familiar para fins do beneficio de prestaçao
continuada da Assistência Social aos idosos e portadores de deficiência
carentes.

3635 2004 LÉO ALCANTARA Altera o inciso V do art, 1° da Lei nO 10.179. de 06 de fevereiro de 2001.
3636 2004 JOSE CARLOS ELIAS Dispõe sobre a obrigatoriedade de liberação, por parte da Secretaria da

Receita Federal. de mercadorias doadas oriundas do exterior.
3638 2004 PASTOR PEDRO ASSE!9ura às pessoas portadoras de albInismo o exercido de di{e(tas básicas

RIBEIRO nEl3 áreas de educação, saúde e tmbalho.
3'639 2004 PASTOR PEDRO Altera a Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para pennitir a percepção de

RIBEIRO seQuro-desemPreQo pelo aaricultor familiar.
3640 2004 PASTOR PEDRO Altera dispositivo da Lei nD 9.099, de 26 de setembro de 1995.

RIBEIRO
3642 2004 CARLOS RODRIGUES -'ndui inciso VI. no artigo 323, do Código de Processo Penal (Decfeto-Iei nO

3.689. de 3 da outubro de 1941).
3645 2004 CARLOS NADER -Dispõe sobre bloqueador de celulares em presldios, casas de detenção.

oenitenciárias, cadeias e distritos ooliciais e dá outras orovidências."
3646 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de olho em récem-

nascidos e dá outras orovidências."
3648 2004 GERALDO RESENDE Acroscenfa artigo à Lei nO 0.040, de 18 .do mllio do 1005, f3cultando a

afixação na Cédula de Identidade do reoisllO da deficiência flsica do surdo.

3649 2004 PAULO LIMA Altera a Lei nO 5.764, de 16 de dezembro de 1971, para incluir dispositivo
sobre as coooerativas de trabalho médico.

36:10 2004 OURVAL ORLATO DlspOe soore a ofena lle outras opçoes no combate as Doenças
Sexualmente Transmlssrveis - DST e AIDS além do uso dos preservativos,
como fonna de aumentar a eficiência dos métodos preventivos e resultados
escerados.

3652 2004 NEUTONLlMA Altera o art. 20 da Lei nO 8.742. de 7 de dezembro de 1993, que disciplina a
concessão do beneficio da prestação continuada da Assistência Social aos
idosos e aos DOrtadores de deficiência carentes.

3654 2004 ANTONIO CARLOS Altera o inciso UI do art. 35 da Lei nO 9,25O, de 26 de dezembro de 1995.
MENDES THAME

I 3655 2004 ARNALDO FARIA DE SA "Reoula O exercício da orofissào de A!faiate."
3657 2004 ANDERSON ADAUTO Acrescenla o artigo à Lei nO 10.636, de 30 de dezembro de 2002, que dispõe

50bre a aplicação d05 rec;ur505 originári05 da Contribuição de Int6lVenção no
Dilmínio Econômico.

3659 2004 JOSE CARLOS ALELUIA Altera o art. 10 da Lei n" 10.748 de 22 de outubro de 2003.
3661 2004 LUIZ CARLOS SANTOS Acrescenta artigo à Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994~ obrigando a sua

3662-
diVulQacão.

2004 LUIZ CARLOS SANTOS Concede incentivo fiscal às empresas que criarem programas de custeio do
ensino fundamenlal, médio e sUDOOor, Dara seus funcionários e deoendentes.

3664 2004 LUIZ CARLOS SANTOS Dispõe sobre concessão de desconto para aposentados e pensionistas
reQistrarem seu imóvel.

3685 2004 LUIZ CARLOS SANTOS Alteraa redação dos arts. 54 e 55 da Conso6dação das Leis do Trabalho -
CLT aDravada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1°de maio de 1943,

3666 2004 IVAN RANZOLlN -Altera a lei nV 7.351, de 2 de setembro de 1~, que dIspõe sobre o cheque
e dá outras providencias. para dispor sobre a responsabilidade solidária das
instituições bMcárias na emissão de cheques".

3687 2004 LUIZ CARLOS HAULY Altera o CódiQO Civil e disPôe sobre as sociedades empresárias.
3669 200"1 ANTONIO CARLOS Prorroga o praLU para repactuaç30 e o alongamento de dividas oriunda5 de

MENDES THAME oDeracões de crédito rural objeto da Lei nO 10.696, de 02 de iulho de 2003.
3670 2004 PAULO RUBEM AJ..... L.;n.••.137,de~

231
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I 3681 10001 LEONARDO UAnoqOlc;.poe ,"obro o conlrol9 da rO(.ltili:'lç;\o nA Mimai';' MmÁl'tir'.os e d.á outras
I mVldências
rJe84"r.2"0:-;;074+C"'A7 'RLOS EDUARÕO DiSpõe sobro medida. aednlcia. de 'ncentivo a. emprosas de
! CAOOC,\ desenvolvlmenlo de amas (ia com utador livres
~06 2004 -R06ER-O GOUVEIA E~ldtMl~~-o C6t.Jiyu ~CIUlldl rJu DIII:!iLu:. iJu~ U:!tUdnos das Ações e dos.

=c.-~~--+~Se=rv=o""ocd-ª---~audee dii:'l outras provloênCI3S"-'---C;;--;-_.".,,...,,:-7:=====:1
J6ãi /U04 RUBENS OTONI DenomIna "'haduto Governador Henrique Santillo- o viaduto loca~zado no km

4~2_dil_ BR-15J, no ~~~cip-!o de ~ap~l"""-,-,G,,,O,,,---. -_."..-l
"01~õe s.obre os Crimes contra a Sa(.de Humar,a e dii:'l outras providências,·"t.3689 : 2004 CARLOS NADER

-369õ-riõ04 t--c"Ã'""R'L-O=S7N"'A"'D"'E"'R;----I-;;"D""'spõe=-,----.c-'7bro-=---=a---:c'e--=.--=poc-n:-:sa--=bl=hd"a--=d--=e-d7a--=.-----,'n"""du"'·'''ln:-:·a--=."'-fannac6==--=uuea'''·=,-o:-:da=-"
cmpre~$ de distribuição de medicamenllls, para rlar des1inaçAo adequada

! a medicamenlos com prazos de "'~Irdade venddos, e dá outras

r.=.--t==t-;;=====c;-;"'~rovrdêncjas.· .
3893 2004 PASTOR REINALDO I -A<hciona inciSO -m-, ao art, 61, do CódIgo Penal Brasileiro - Decrel.o-LeI nO

12.040. do 7 de dezembro de 194(), dgril'iando as ~nM nO:J crime3 contra
lunstas".

.,
,:--- .----

PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
f--"--- SANTIAGO n.' 9 249, de 26 do dezombro do 1995. o o art. 83 da Lo; n.' 9.430. do 27 do

dezembro de 1996.
3872 2004 CARLOS RODRIGUES Da nova redação aos arts. &', 1~. 14°, 16°, Incisos IV e V. 170 e 18° da Lei

n.' 10_826. de 22 de dozembro do 2003.
3673 2004 SEBAST'AO MADEIRA AutoriZ:l o Poder Executivo a instituir a UnNenaidade rAdAral M !;ul r1n

Maranh:'o, no Estado do Maranhão e dá outras omvidéncias.
3878 2004 CARLOS NADER -Disj.JÕe sobre a exibIÇão obngatólia, em salas de cinema. de filmes de aJrta

I
duração que alertem e onenlem sobre os probtemas decorrenles do consumo
Cl;IlJroaas,·

3681 '2004 TAKAYAMA Modilica o art. 114 do Código de TrânSllo 8raslloiro, para dispor sobro a
I forma e as locaIS de reproduçao e de gravação do núm,,'o de i:::lentdicaçâo

vOlcular.
368:[ 2004 ARACELY-DE PAULA ~ I Altera a lei nO 9.294. de 1996, acrescentado-lhe dlsposatlvo que prolbe a

I
venda de cigarros e similares em eslabe1ecimenlos situados em locais onde I

~- _. são p<oibioJ", o U\lO dos meomos. [

G···i\
.~ ~:" }

s. . '\
, . ~'", · ....·1. .
".-.' 1;1-- ...~.;.:---.

~ 2004 PAST0R REiNAlDO Acrescenta § 2' ao artlClo 2" da Lei n', .060, de 5 de rovereiro de 1950,
3696 2Q041 SALVADOR ZIMBAlOl Disciplina e lama obrigal.Oria a realizaçJo de Juoilona ek1ema nas empras.'s

oara ml11imizar acidentes e doenças profissior)ai~

I 3899 ,2004 I ARNA:.OO FARlA DE sA "DisPO:" ",blo a espocialiZaç;lo do ..,gOnhe"'''''oO'd7 .----=pr--=o-vO-nçãc-;-o-e-co=m'"'ba=te:-a-1'
IncêndIOS, do técnico de provençlio e corllbalo a incênd os e do bombeiro civil I
e-.9-ª-.outras providências.·

r.o37"0;;0""'.2;;;Q04=-r.A"R"'N"Al7-;;OO=F'"'A"'R"IA7";;D"'E"S".-r;.°Qispõe solJ<e a insütuiçào no Bra,", do conoelto de fénas pallilhada. na
__~~-9!!-eespodfica 8 da outras prO~:ldêncl~===:o::-:-:-,,-==::;:-j

~37;;0"1--+112"'0"0'"'4+A'"R"N'"'Al""'OO=FARIA DE SA··iói,;pôo sobre a criação do Anaüsla de Seg"rança Emprosanal e do lécnlOO do
umn tlm . I e dá outr05 ro.... idünclOs

370Zl

1

-2004

1

ARNALDO FARIA DE S "Dispõe sable a in.üll1\i;ão em todo. cando""i"lO' do BraSIl, do trelnamanl<>
de proteção contra incêndio, técnica~ de resgate e primeiros SOCOfTOS na

~+ forma que específica e dá outras proYldimdas.·
'I Jl0J~2W4 I Jl:::l""ft;;H~UN CAMt-oU~ AcreSCenta arugo a Lal nU ~.:>UJ, ae ~J ae setembro 09 1W/, (JlsponôO sobre

b a constru . o de d . os ra veículos a reendlljos.
r-Ji07 ;{l1lM-1 EDUÃRDO PAES Acrescenta o § go ao art. 129 do Código Pellal brGSlleiro. o Decreto-Lei nOI' 2 848. de 7 de dezembro de 1940.

3708j2004 IJOÃO CAMPOS ~D,.põe sobra o alend,mento ho.polalar em carál'" de omo'llênCla e o

F
ressarcimen!iJ obngatóno, das despet:õ3S correspondenles, pelas

:-=-: __ éI~!!lIntstraéorJsde planos e seguros de sau,~d",e':o==~~~--c--;--;-~...J,
3712 2004 JOAO CAlDAS Acrescenla 00'.1"0 parágl'9fo ao art 5° da 191 nO S 661. de 21 de Junho de

1971, Que enquadra Banco Nacional de DesenvolVImento EconOmico e Social
- BNDES na c.;togona do omprosa publ"-;,~a outra. prollid_~ncia",',",'o--,---j

3713 : 2004
1
/JOAO CALDAS Autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal da Zona da

Mala. no mL,;nlclpio do União dos P(J,mares., estado de Alagoas, e dá outras

I I or"o~v",'d"ê,",nCl,;·,:as"·O,,"=7"::C---:C;;-;;;-;=----"':-;;-. ~----.,.==--;-~=---;-----.,.---l

c..==.L

3714

I.2=001~~ELENO : Altera o An " da Lo; n'li·lli7Iiiii~iiiillr.ii m

[)Ocumen(o: 3372& • 1
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I
I

f-" N0 ANO AUTOR EMENTA
sobre a incidência da contribuição para os Programas de In\egração Social e
de Fonnação do Patrimônio do SeIVidor Público· PIS I PASEP, e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
isentando os orodutos de uso veterinário para a pecuária e no ooroneQÓCio.

3716 2004 ADE:LOR VIEIRA Dicpõo cobro 3 permiscão da SÇ9SS0 aos wus clientes, às cozinhas dos
estabelecimentos fornecedores de refeicÕes em todo Território Nacional.

3716 2004 REGINALDO GERMANO Allera o artigo 121 do Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940 -
CódiQO Penal.

3117 2004 HUMBERTO MIGHILES Altera os arts. 165 e 276 da Lei fl o 9.503, de 1997, que lnlõtilui o Código de
Trânsito Brasileiro- oara disoor sobre índice de alcoolemia.

3719 2004 WELINTON FAGUNDES Estabelece a criação de delegacias de policia especializadas no atendimento
às pessoas idoSas, nas cidades com população superior a cento e cinqüenta
mil habitantes.

3720 2004 CARLOS NADER "Altera o art. 6° da Lei na 4.717, de 29 de iunho de 1965:
3725 2004 ElIMAR MAXIMO Dispõe sobre o sepultamento e o assentamento do óbito em caso de perdas

DAMASCENO fetais.
3727 2004 ElIMAR MÁXIMO Disciplina a compra e venda de ouro, jóias e objetos de valor, e dá outras

DAMASCENO providências.
3729 2004 LUCIANO ZICA Dispõe sobre o licenciamento ambiental. regulamenta o inciso IV do § 1° do

art. 225 da ConsUlulcao Federal, e dá oulras prQyilJênciélli.
3730 2004 LOBBE NETO Dispõe sobre a obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor solar, pelo

~1
Sistema Único de Saúde· SUS

2004 TAKAYAMA Limita e define o envio de mensagens eletrOnicas comerctais não solicitadas
_.- "soam" DOr meio da inlernet.
3733 2004 MARCUS VICENTE Insütui o Dia Nacional do Ciclista.

I-~r~~ 200~_ ANDERSON ADAUTO .Estabelece condicães para Quitacâo de financiamento da casa própria..
3736 2004 ANDERSON ADAUTO Cria a Carteira Cultural para pessoas com randa de 3té dois salários

mlnimos.
3737 2004 ANDERSQN ADAUTO Altera a lei nO 8.009, de 29 de março de 1990, para dispor sabre a

impenhorabilidade do imóvel desttnado ao exercicio da atividade prolissíonal
liberai.

3738 2004 LUIZ CARI-OS HAULY Institui o dia 25 de outubro COIT1Q Dia Nacional do Macarrão.
3740 2004 JOSE EDUARDO Modifica o art. 518 da Lei na 5.869, de 11 de ianeiro de 1973 - Código de

CARDOZO Processo Civil, introduzindo a súmula impeditiva de recurso das decisões de
I orimeiro Qrau e dá outras orovidências.

3742 2004 RICARTE DE FREITAS Estabelece a obrigatoriedade para a transferência, entre concessionários de
telefonia móvel celular, do nümero da linha telefônica dos assinantes, 'e dá
outras providêocias"

3743 2004 CORONEL ALVES Dã nova redação ao art. 321 do Decreto-lei na 2.848, de 07 de dezembro de
1940, Códiao Penal.

3744 2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao art. 128 do Decreto-Lei na 2.848, de 01 de deZembro de
1940, Códioo Penal.

3145 2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao art. 11 da lei na 8.145, de 9 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre contratação por tempo detenninado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituidlo Federal.

3746 2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao art. 333 do Decreto - Lei na 2"848, de 07 de dezembro de

r'3748
1940. Códioo Penal.

2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao art. 311 do Decreto-Lei na 3.689. de 03 de outubro de

3749
1941 CódiQO de Processo Penal.

2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao art. 288 do Decreto-Lei nD 2.848, de 07 de dezembro de
1940 Códiao Penal.

3750 2004 CORONEL ALVES Os nova redação ao art. 123 do Dacreto-Lei na 2.848, de 07 de dezembro de
1940, CódiQO Penal.

3152 2004 CORONEL ALVES Dá nova redação ao !Ir!. 216-A do Decreto-Lei na 2.848. de 01 de dezembro
de 1940 C6cliao Penal.

3753 2004 CORONEL At.VES Dá nova redaçao ao art" 122 ao Decreto - Lei nQ 2.M8, \3t} 01 \3t} aez8l1lbro 'de
1940 CódiQO Penal.

3754 2004 CORONEL ALVES Dá nova redacão ao art. 133 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de dezembro de
233
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-~=c-------,-- .- - - ._- EMEN'-';T~A-----------i

,~(l, cnr!~_.'__-'=::-:;=7":"-;C-:-=---::-;=::;::7.:-:;::-=:::::;;:;:-;;-:;:;-I
lJI.Jlen"l:fl.3 ,Iú"> es!iltx:f'Jcimentos b.:mc..inos a instalaçao de assentos nas
filas especiais para aposen!ados. pensionistas. gestantes e deficienles
tIS.COS.

·D'~pôG -;~~~;! ;;;;;:li~ p'IOfiL.:'.io d& iJ'l5SUd$ qLlt. menciúua u c..a

outras providên"aSa"s,,::'"=::-:oc:::o:-=-=-=C::;:::;C:C:;:-:::::.=:-=-:::::::<::-:::;::;:;<.;:;:l
()ispàe sobre a ooogatonedade do a preleçao de cursos a Jurados SOr1eados,
(Jrt. 4'/', u.... i....odigo Ól.; PToc.e!;~ Penal, DóCr&tu--l&, nO 3.t1W, I..l", .J O\J.
outubro de 1941
I: 'i'.a lei altera a lei nO 5.869. de 11 de Janeiro de 1973· c.ódGO de P[()cesso
CIVIl, e a Lei o" 6.436, de 25 de JIJIlho de 19Y2. que Instlh..u:k>naJlla o
Pr rama de Crédito Educativo para esludantos carfl"n1a.!~s;-.",--,-,;;--,--;::.,-{
-D:~põF3 sohre o f1xercicio da Profissão de Htstoriador e d~ oulra'i
roviclttnci.as.•

Acresc.enla inciso ao artigo 1°, da Lei n." 8.072. de 25 de julho da '990, que
---r;:':~!IIú~~ t~rir.,,~.:; ~.~din-.!~2..--

l37e1120041 WI'SONSANToS Cria o fundo Nacional de Prevençao e de cambaia ao Alcoolismo, e ditI
I --;-;;;--1 outras pro"i~nr.ias. - ,..-,:--..,--,....,,-,.....----,,:-,--,-:-..,----,--:-7C-,

\

!311~~3.1~~VU04)~4i~"OR"~QN-C"'E-ABLA'tCVAE-·SIL (:ufinli;t.Ç. :J{.,...:c. Lo dt. f ribunal dt: Conlali como titula (;) C:lCulVIJ uxtr.. juoJ.,;,a'.
"" '"' Da nova redaç30 ao art. 163 do Decteto ~ l81 nll' "'.848, de 07 de dezembro de I'

1940 C~o Penal

r
·3·'::-eÓ15·i'·~7·00,~:.j44'1'I ,pGA'LS'-T·i:O"'R'OfRM:A··-NSC".I·S·.sC-o- - -j1jtc~a ~.:..,-u..::-~~tS..3i~10!J. ;,úi1 e .2u.l da let n' 9.503. aa 23 Cu,I selembro de 1991 nua ·'ns~lu, O Códioo de Trans,lo Brasileiro·. __

"Da nova rooao;..-\o ao Inciso n do ar•. 1.094 da Lei nD10.406. de 10 de
I I ;ÜI., •• f-oU ,.n.,ro de LOO' •

'1' -J"18- : :!õ6:t-li c"[ l'sO RUS~OMI\N·~N"'O'-+-"·c:C,:::u"'x"'0-:o7"''''''''rl..=_=Iti''·""=,-,.:::.-I\rt=-4"7"3;-d7.=-->'C'"'o.,.o.,.oo-;h'·"dc:;:><;7~;:o:-::;d""::-TL"'=·=c-,d;:o:-TT""'::;:b<II::;;:ha-:-l.

\

aprovadil pelO Decteto - lei rf 5.452, de 1° de maio de 1943. para olspor
" sobre faltas do emDre<llloo em caso de e"fermioa~e na 1omlha.
f -37[,9 :;"Ju,\ -t rF."! sr:· qUS~:01\iANNO ,\'terÕ;l o ar:. 32 U,J L...,t r,· 9.078, de 11 de !.l;IltlOlPi"O !.le 1fl90.

r377f"llJú4l'MAur'IcIO RAtlELD ' Dlspoe soore a IdeOliticaçao obnga16na da JOCaIlZaçao d. pe.sag.'1S de
I intereSS6luri~ nas~~s aue esDElCifica.

'I Jin-:·:7Ii4'""S;;-:..,.:E~c-.,.AL,.,.-~.-c~-c,c~,-;-;-----1..;D'..'''·poe'''·=sob'-·=,.""u defeS.J do ''''o''o''s'''u'''m''iOO'''''r'''de='''se''rv-,-ço-s---::_-'''--cáriO''''''-''-'-s-.'-:dá"-ou-'tra=s"

I I I ofOyidê"",,,,,. -- -- - -
,3775 70041 CARLOS NADE'l "O;spóc sobre a prererêllcia na aqu,siÇ'lo de casas populares. para

I 'oortadores da do;hcstl:1Clâ fl:;lca permanef\ll:;:
3776 2004 CARLOS NADER ·los~IUI o Prcgrama de Aleodimento Geriatrico nos hospitais da rede puOhca

. ?...dãO\l!rat...Pro'lid6nc.~~_.·_.__. _

3177 2004 CARLOS NADER ·Dispõe seore a proibição da .nergozaçào de cercas ligadas o,retamente da
rede e1étrica-. I

1~11~~=llaliIIIEIII:1112)4
Documento; 33126 • 1

MOOrnca a Lei n- 9.412, celt de IUInO Ue 1991, \lml\a~ o roaluste MS.
I taribs aph(',1J€,I~ aos ~..ervi.;o·.' :c torecomunrCJções preslDd..:s em ffi-,;,;:m(>
~~o. I

2004 POMPEO DE MATTOS3781

i-3181 f20041 fERNANDO DE
. FAPINI-O
L-.l-I_-'---__

I .\ _ i--n-;:;-;;=
. 3185 L004 PAULO AFONSO

~ 3188~õD.i Al MI'RlNDA DFICf.H\I ....LHO

Veda a promOÇao publiCllâna ~e 'Jelculos autom010i'8S que Induzam ao 1
....xctt'SIJ dt:l ,e/(,)(,;Id..t l, t:!e.rcspello a srn.=tlIZC:i~JO. ac ~ podestres e às normas
de transito I

I 3183 . 2004 DRA. CL-;A"IR"--'---f-,AII·.ra o ali. 62 da Consoida<;ao das La,. do T..bolha. aprovada pelo I
I DOCIlJtc> Lei nO 5.4:2. Ce 10 de mj:Jro de 194J. ;;'ar.J diSpor Wbí8 a incJlo~)o"i \

J ~o~:~~~~~andiSla~~s e ven~or::~~~~~de
rUISI=')~ SOlJre ,jJ irlClusão digitai de pequena~ CClnlun~jadas e dê (AJtlolS
I rov~déncias.

11nsIITloi o ressarcmento obriqalorio aos es'abe\DCimenws PÚ""'ICO<; de sau~,

i polJ.fl. IndU:.iUl03tõ do boOtd03 alcoolicõJ:), 00:) doopo:J,:J$ com (,l IrutDmonto do ,

pãQenles portadores de ooenc;.as causadas ou agnlVadas pejo álcool, bem :
corou .1 proibiçao de velCulJçiio de pmpaganda de bebidas a'cóolica5 n.>s
meios de cc:.mumc .o.

206~.·,ld'l ,r,
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3789 2004 FERNANDO DE Obriga as empresas prestadoras do serviçO Telefônico Fixo Comutado a

FABINHO utihzarem terifação local para ligações telefônicas originaoas e terminadas em
um mesmo municlpio.

3790 2004 ELlSEU PADILHA Altera a Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996, que estabelece Diretrizes
R Basas ria Educação Nacional. para incluir no curricul0 oficial da Rede de

" Ensino a obrigatoriedade da disc'lplina de Noeões de Informática.
3791t2"õ04 LAURA CARNEIRO Obriga as inslituiçôes de ensino superior a afixar quadro infonnativo contendo

-_.-\-- os cursos reconhecidos e em processo de reconhecimento.
3792 2004 LAURA CARNEIRO Dispôe sobre a concessão de empréstimo financeiro a pessoas que queiram

empreender e gerar emprego e renda. criando o programa "Talento
Empreendedor".

3793 2004 LAURA CARNEIRO Altera o art. 41 e acrescenta o art. 61-A à Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, criando a modalidade de programa de graduaçao intitulada
"Universidade Funcional".

3194 2004 LAURA CARNEIRO Dispõe wbre a dação de imóveis, bens e selViços passíveis de utilizac;ao em
programas habitacionais como forma de extinção de créditos tributários.
destinando os recursos para oprograma ·Casa Diana para Todos".

3795 2004 LAURA CARNEIRO Institui bolsa de estudos, denominada "bolsa-estágio", com o objetivo de
apoiar estudantes do ensino superior. tendo como contrapartida a prestação
de servieos destes. como esIaÇ1iMos.

3798 2004 JULIO REDECKER Altera a redação do art. 45. 111 da Lei nO 9.504/97, para permitir a divulgação
de entrevistas e notícias a respeito de candidatos e resPeCtivas candidaturas.

3801 2004 PAULO PIMENTA Institui o ·Dia Nacional do Vinho·, a ser comemorado no primeiro domingo do
mês dejunho..__

3802 2004 WILSON SANTOS Modifica a Lei nl> 8.899, de 29 de junho de 1994, acrescentando o beneficio
do passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte
intermunicipal e urbano.

3808 2004 CORONEL ALVES Acrescenta parágrafo ao art. 600 da Lei nl> 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, e dá outras providências.

3809 2004 CORONEL ALVES Altera o art. 669 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de

~13-~O04
Processo Civil. e dá outras providências.

NEUTON LIMA Altera a Lei nO 8.899. de 29 de junho de 1994, estendendo .às pessoas
I ,

portadoras de doenças graves ou crônicas e aos acompanhantes o beneficio
-_." ---- do passe livre no sistema de transllOrte ooletivo interestadual.
3814 2004 TAKAYAMA Modifica o art. 114 do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a

forma. número e locais de reprodução e de gravação do número de
identificação veicular.

3815 2004 CEZAR SCHIRMER Denomina rodovia· Luiz Alves Rolin Sobrinho", o trecho urbano da BR-287.
localizado desde o entroncamento desta rodovia com a BR-158 e a entrada
do Núcleo Residencial Tancredo Neves. em Santa Maria·RS.

3817 2004 MANINHA Estabelece como crime hediondo o cometido contra homossexuais em razão
-- _~e sua ori~l1t,lJção sexl!.~_ __

3818 2004 MANINHA Toma obrigatório o fornecimento de protetores ou bloqueadores solares,· nas
condições Que especifica.

3819 2004 RUBINELLI Altera o art. 37 da Lei nO 9.492. de 10 de setembro de 1997, que define
compell!nda. mgulamenta os ~rviços r:onr..ernent9~ ao pmlAsln de Ululo!'; e
outros documentos de divida edá outras providências. .

3822 2004 JEFFERSON CAMPOS DiSDÕe sobre segurança nos terminais bancários de auto-atendimento.
3823 2004 MILTON CAROlAS Altera a Lei nO 8.989. de 1995, com a redação dada pela Lei n° 10.754, de

2003. ao isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados os velculos
destinados a entidadeS relk:liosasnas condições Que estabelece.

3824 2004 ALMIR MOURA Dispõe sobre a cobrança de tarifas pela prestação de serviÇOS bancários.
3825 2004 MILTON MONTI Acrescenta inciso ao art. 20 da l'Ai nO 8.Q36. de 1"\ <\il.maio de "\900, ?Bra

permitir a movimentação da conta vinculada para a realizaçao de refom1a na
moradia do titular.

3829 2004 LOBBE NETO Estabelece aliquotas de contribUição para os contratos de aprendizagem

2064 CARLOS NADER
I orevistos na Consolidacão das Leis do Trabalho -CLT.

3830 "Toma obngatório que as empresas concessionárias de serviço publico de
I 1 telefonia fixa e móvel, incluam nas faturas de cobrança informa(;ÕElsI ___J..___~ ___~____•

2062 (JANIOS)
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delalhadas referentes aos pulsos qastos pelo consumidor, e dá outras

~ orovldências".

3831 2004 ,CARLOS NADER "Dispõe sobro incentivos a geraçao de energias anematlvas e dil outras
lorovidéncias",

3832 !2ú04 CAI1LOS NADCR -o-'0P60 O(:brQ ;) ponnuta de nota fiscoll por iI')QI'8U01 paFll evento eçportivo,
artlsti<:o ou cullural. •

3834 2004 CARL OS NADER "Dispõe SONO a criação do Programa Oe Aproveitamento de Alimentos Nao
Consumidos 9 dá outras Drovidências,-

3831 lUU4 RI(;A~ I t Ut ~ ~tl j A:; t:.st3be1ece ent9nos ele claSSl1k:aÇao em coocurso públlOO de n~~1 múlliu. t'

~3838
da oolras orovidôncias.

2004 ANTONIO CARLOS Acresçenu ç.ragralo 80 artigo 16 de Loi n' 10.865. de 30 de abtll de 2004,

I MAGALHÃES NETO QUO dospôe sob'" a Contribulção para os Programas do Integração SocIal OI
do Formaç;}o do PatnmOnio do Servidor PUbico e a ConlribUlçaO para o
FIf\3nciamcnto da Seguridade Social incidentes sobre a Importação de bens e

~8·:iÕ I ;~OO-4
servicos e a!o oulras orovidênciall.

'JULIO REOECK.R AlIem o Incico -I- do art. 2· • o caput do art. 3° da lei nO 7.lJ08. de 11 de
,

janeiro de 1990, para pennitir a percepçao de seguro-desemprego pelos,

I
funcionários de empresas que vierem a ser fechadas. por ordem judICial. em
razão de aduneracao, imitaCao 00 falsificocão.

3842 2004 JOSE SANTANA DE Delernllna que o culttvo de florestas pldllldâl:lS ::M::I....d tsf'4ucRJradv I....JUIO

VASCONCELLOS a1Jvidade agrfcola, revoga dispositivos que delermmam o enQuadramento
I dessas florestas como natiVas, passa tal cultivo à compelência do Ministério
da AQ'lCUllura e dil oulras ornvidências.

3844 2004 MAX ROSENMANN Define o ato de enfermaaem.
3845 i20~SNY DE ROURE lsenla do Imposto de renda os provenlos de aposentadona 00 reforma

oercebidos oelos """adores de esou.20Iron;a e oaranOia.
r 3e:.6i2004 MARCElINO FRAGA Disoõe sobre a revido dos ~mites da arei! do oolínono rias socas

3847 : 2004 MARCELINO FRAGA Dispõe ,obre os Orgêos de ",p",sentaçOO osludantil , d'''',IOS de a<yani2açAo
,e panicioacão dos estudantes e da outras providências.

384ll 2004 MARCELlNO FRAGA iAcrescenta inciso eo ar!. 105 da Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997.iqu~ lfU)utulu o Cólllgo de Trc1n~to Brdslllljut"J, L1u rornlil d IUlnttf ybrigatória a
I orolecão frontal inlerior em caminhões. nos termos Que especifica.

38511 2004 EDUARDO VAL VERDE Modifica o Art. GOe § (mico da Lei nO 10.101 de 20 da dezembro de 2000. que
~ auloriza o trabalho aos domingos no comérciO varejIsta em geral e ane", os

f-=-_- f-=c-,-I artio"" I' e 9" da Loi nO 605 de 5 de janeiro ae 1949 . .
3851 2004 EDUARDO VAI.. VERDE Inclu; o parágrafo 3", no artigo l' e o parágrafo 2', no artrgo 18 da L.. n'

f-c, . +-_. _ __ 8230, de 25 deleve""ro de 1993, e di! oUlrdS prov<lências.
1852 : 1004 ,CARLOS SAMPAKJ l~cr9scenla o art. 92 - li. e alter:a a redaçào do par~~.:t~ único do art. 93 do

I Docrolo - Loi n' 2.84ll, de 7 de dezembro de 194cl- Códioo Penal.

~"h",IeM'''' ,,~,~ Dlspoe soIlfo o Iratralno educo~vo do "dolescento, previsto no Estatuto da

r 38", i'00. CARLOS SAMPAIO
Cnal1@.e 00 Adolescente.
Alll;lra 8 raaaçJo do Inciso IIIIl;t 5IJplime ú inCISO IV. i:tmbos du (Sr1. ao dcllei nO

10.826. <lo 22 de dezemlllO de 2ll1B, que d,spõe st>\>re TeQ»\IO, llO"" e

3855 t2OO4

com&rClalizaç.Jo de armas de rogo e munição, sobre o Sistema Nacionaj de

CARLOS SAMPAIO-~
Armas - S.narm. define crimes e dá. outras pro~ências.

Altera a forma de apuração da base de calculo do Imposto do renda Inodente
sobre ganho de capital, quando ol1ginado pela aliellaçao de bem imóvel da
oessoa ffsica.

3858 2004 CARLOS SAMPAiO Altera o ·caout- do art. 320 da Lei nCl 9.503. de 1997, dISpOndo sobre a
aplicação da receita arrecadada com a cobranca de multas de transtto.

3858 2004 WILSON SANTOS Mera o art. 914 da Lei n' 10.406, de 10 de Jano;JO de 2002 (Código CiVIl), e
da ""Iras orovidências.

38&1 2004 JOSE DIVINO Acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei nQ 8.078. de 11 dê &etembtO de
1990, oue "OisoÕe sobre a proteeao do conusmidor" e dil outraspro~

3868 2004 CARLOS NADER Dispõe sobre as condições e a ofetivação do Irabalho dos p"'s<diários de
Sistema Penitenciário.

38G9 lOO4 ROBERTO GOUVEIA Dispoo sobre éI Importaçao e a exportaçao da armellS lle porte oe ....
r387~~20Q!lRENATO_CASAGRANDE D8"!1_~cSo_ I?Eilo Brasil. ~

I Cria CI Profi:isão de Agente de V'9ilân~iil Sanit~ria e dtl outras proVldênaaS:

2062 (JANIOSI
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N° ANO AUTOR
3871 2004 MARIO ASSAD JUNIOR

3872 2004 EDUARDO PAES

3873 2004 BERNARDO AR1STON

3874 2004 GUSTAVO FRUET

3875 2004 RONALDO
VASCONCELLOS

3876 2004 POMPEO DE MATIOS
-3878 2004 ORLANDO FANTAllINI

3880 2004 CELSO RUSSOMANNO

3881 2004 CELSO RUSSOMANNO

3882 2004 CELSO RUSSOMANNO

3889 2004 ALMIR MOURA

3891 2004 TAKAYAMA

3893 2004 FERNANDO GABEIRA

3894 2004 CONFUCIO MOURA

3896 2004 GERALDO THADEU

3897 2004 MARCOS ABRAMO

389B 2004 JULIO LOPES

3899 2004 MANINHA
3902 2004 RONALDO

VASCONCELLOS
3903 2004 JOSE CARLOS ARAUJO

3904 2004 TETÉ BEZERRA

3905 2004 TETE BEZERRA

3908 2004 MANINHA

3907 2004 PHILEMON RODRIGUES

2062 (JANJ05)

EMENTA
Acrescenta art. 4° - A à Lei na 5.859, de 11 de dezembro de 1972. que
"dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras providências",
a fim de conceder estabilidade provisória para a emDreaada oestante.
Dispõe sobre o envio de mensagens comerciais por rede de computadores
para uso do público.
Dispõe sobre a transferência e a destinação de recursos financeiros
recolhidos ao FNDE, e dá outras providências.
Acrescenta dispositivos à Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos
Partidos Políticos), impondo sanções ao partido que deixar de apresentar
candidatos em eleicães majoritárias.
Dispõe sobre o atendimento ao educando, na pré-escola, no ensino
fundamental e no ensino médio públicos. por meio da programas
suplementares de material didático-escolar, transporte. alimentação e
assistência à saúde.
Transfonna em doloso o crime~ \ri\ns\to decorrente de "racl\as".
Proíbe a destinação de verba federal para o patroelnio ou veiculação de
qualquer espécie de anúncio publicitário oficial nos intervalos da
programação das emissoras de rádio e televisão quo não possua finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas ou que não respeite os valores
éÜcos e sociais da pessoa e da ramflia.
Dispõe sobre a exposição do Código de Defesa do Consumidor nos
estabelecimentos comerciais e de prestacâo de servicos.
Dispõe sobre a adoção de processos de automação nas atividades perigosas
e insalubres.
Altera o art. 12 da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983. quo "dispõe sobre a
segurança de estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a
constituição 9 funcíonamenlo das ernprosaspa~culargs que exploram
serviços de vigilância e de transoorta de valores, e dá outras Drovidências".
Proíbe a concessão de fiança, por parte de pessoas f1sicas. nos contratos ele
locacão, e dá outras orovidências.
Acrescenta artigo à Lei n° 9.503, de 1997. Que "Institui o Código de Transito
Brasileiro", Para disoor sobre o leilão de velculosirrecuperáveis e similares.
Allera o art. 20 da Lei na 10.295, de 17 de outubro de 2001, estabelecendo
limite para o consumo de eletricioade por aparelhos operando em mooo de
espera.
Limita o percentual de aprovados em concursos públicos, em até duas vezes
o número de vagas existentes, e dá outras providências.
Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.503. de 1997, que instituiu o C.ódigo de
Trânsito Brasileíro, para dispor.sobre. o efeito suspensivo dos recursos
relativos a veiculas com placas de identificacão dupliCadas..
Altera () art. 56 da Lei nO 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o Estatuto do
Indio.
Altera dispositivos da Lei n· 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe
sobre o valor total das anuidades e semestralidades escolares.
Altera disposições sobre a profissão de Jornalista.
Dispõe sobra a Polftica Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC.

Altera dispositivos da lei nQ 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que" dispõe
sobre a Oroanizacâo da Assistência Social e dá outras orovidências"
Dispõe sobre a responsabilidade civil em casos de acidentes de trabalho de
empf"l!Qados contratados oor meio de terceirizacão de serviços.
Altera a Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, para considerar perigosa a
~\ividade Drofissiona\ do viqilanto.

Proíbe o lançamento de nome de mutuários em atraso com as prestações do
Sistema Financeiro da Habitação em cadastros de serviços de proteção ao
crédito.
Dá nova redaçêo ao § ZO do art. 5° da Lei n° 9.506, de 30 de outubro de 1997,
para fixar em onze por cento da remuneração o valor. do recolhimento das
contribuicões necessárias à averbacão do 'lemoo de mandato.

llll~tlllllltllllllllt~1237
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r391112004 PEDRO FERNANDES Dispõe sobre anistia de multas. corroçâo monetâna e juroç referentes a
1 dividas com foros de terrenos interiores das Ilhas oceânicas e costeiras
I er.í.::nCl:!'nte::. ~'i Jnlj ....

3913 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames oftalmológicos nos I
aluncs. rral'Y.."lJlados n3 rAOe uJlclal 0(' enSino 9 CI~...!l_ulr3S provkJê:"~_S'- .

PÃS 1OR ----- T'ACf~sêen~~1~~lj;';-oOêlrc. iã, do ~IQO ae Transito Brasilelw. Gue cuKJa
FRANKEMBERGEN do 'ul amenlo da conslsténoa do auto de ','!nf~ra~'!'o.'___:~==_===__I
rp.ANCISCOTURRA Extinaua (I Af~rj'_''''.J1 ~lO rretoPam RenOVilção da Marinha Mercanle 

AFRMM.
3918 2004 HUMBERTO MICHILES Modifica da lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996. de modo a vedar a

desbnaçào de recJ~S 00 FUNDE:' para a compra de uniforme. fardamon!o
o c da voetu3fio.

pa nga

'J92J I 20"<-
orovidcncias.

lUlZBln~NCOURT Intr·xic-;. ,.~rtlg0 281 A ::.o Códtg~1 Pan.,11 E\r<lSilOlro - ( Decreto· Le' nO 2.848, do I
i 7 de dezembro de 1940 I.

~iliQ.4,. CARLOS SOUZA to!OOlfica a Let ife Cnm~ Hediondos. • I
392& . 2UJ4 fEOUÁ:,OC VAL VERDE In'l:otllui lJO EswtUlv t..:1J Artusàv. oo:'ne .:I profissa... oe artasaa. a un.aaC') I

I produtiva artesanal, autoriza o Poder Execu1NO a criar o Conselho Nacional I
do Artesanato 8 o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesanalo e da O\..tras,

39i7j20Ô4
i IJI'Ovidênco... •

ORA. CLAIR !~~ua~~c:~~~ ~~ti~i:~~rJ:~ha~~o. dispondo :~~_~ Processo_~l
3i2iPOO4 CLÓViS FECURV r~iÇpõe aobr. atendimento diferenciado nos: guieh6s: do caiXlíll das: inr;:tituições

f1Mnceiras
3;31 2004 PAln O DELGADO 100;',ne lucro ~xtr1,''W'i:lári/} obtido pe!as in$~ tu11i.as fn,Jr~r3s que se

I
beneiciam de poIlticas govemamenlBis de estabilrzação restritivas. cna

I dt..lil.ll.Jlldl Ud COfllrtllulç9o SUlJe-1 SQllru u Luuu UqUll.lU t1 dei UUlld::'

Drovidêf'f.:l<r...
~tl-Bllº4..~Q!!!O CARLOS13~ Displle o tamanho des lelras nos informes (JIJblicitários e pro""""""".
. 3933 2004. NILSON PINTO Inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas 30 solor nxal e dá outras
L __~ ..'prn,od&.•,••.h934 2004 ALMIR MOUHA IDf> nova redação aos ans 15.22 e n da Le, n' 8.2'2. de 24 de jIlIOO de

I 1991, para dISpor sobra a contribuição previderv.iãria do construtor, pessoa
fislca de 1000~'f,Jllll!olClBncialdestinado a uso nrflnno.

3935'2004 ORlANDO FANTAZZINI Altera a redaçilodos paragralos l' e 2' do an. 116 da Lei n" 8.666. de 21 de
1- _ .____ . 'un~~_:.!!-~_ 190'l_.'!..-:,rf'!l5Cfl'1 1 I~O:~OS ;~~.5

'3936 2lAJ4' Mil T()N MONTI Au!oriza a lJflIão a doar o Imóvel que especifica à UnMtrsldaOe Federal de I
b9:lr l2004 TAKA'(ÀM'" ----

São Paulo· UNIFESP
Alttlrél ~.t ..y~ 1-º- C6d~~1. e dâ DUtr3S ~~rlências, _____

3939[2004 AUGUSTO NARDES Displle sobre procedimento adn1inlstrabvo de reparação oYll contra ai
administração 1'!....~1âIia f~ral e d!.º!!~s providências.

;:.-~ '-tOJ4 UKI'INUL'-'--' A1tdra ~ :"~i r.~ J"·,:"O 08 J '~e--h.Jnho oe 1!::1'..·d e Cd UJLr.. ~ uro"'ldê~

394f~oo.4 NELSON BORNIER Altera dlsoosiCÕBS da Lei n' 10.826. de 2003 (EstaMo do Desarmamenlo .
31)42 . 20,.>< MEDEIROS Altera a Lei n" 6 360. 23 de setembro de 1976. raoo r a apoSlÇâo da IR

i-= ---L...- "'===="_-Hs'!'e"lo'-!d".'-"'·ua~.J!oode~1Jr~,u!lsL!fót~U~,u,,s~d"'e~!!.rfum~!!'e"::. ---1
~~~=R':004 r MAMILTON CASARA Ois - sobre a Polltica Nacional de Fauna

;\95<: ,20(J4 MAl IRQ BENEVIDES . Di~.~ c;obrF! a criação de uma Uni\lul'5idooe Federal na Região Sertao r

I iCentrilluoES~_CM1.dedeo"'rrüõm~

(liI\;1\ ' 1(llIllliiill=illl
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f-W"-ÃNQ --.AUTOR EMENTA
3951 2004 SERGIO CAIADO Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Pecuária de Corte - FUNPEC

e institui contribuição de intervenção no domlnio econômico destinada a
fomentar o desenvolvimento do setor pecuário.

3953 2004 SELMA SCHDNS Altera a Lei nO 6.094, de 30/06/1974, que define, para fins de Previdência
Social, a atividade do Auxiliar do Condutor Autônomo da Veículo Rodoviário,
e dá outras providências.

3954 2004 SELMA SCHONS Altera a redação do inciso VIII, do art. 24, da Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993, confonne especifica.

3955 2004 JOS~ SANTANA DE Concede t1enetlCios fiscais. no imposto de renela e no Imposto sOtlfe prOOutos
VASCONCELLOS industrializados à empresa Que instalar eQuipamentos antipoluentes.

3957 2004 ANNPONTES DisPÕe sobre o licenciamento ambiental e dá outras providências.
3959 2004 DIMAS RAMALHO Dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110, caput, da Lei nO 6.015, de 31 de

dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros Públicos e dá oUtras
Iprovidências.

3960 2004 ENEAS Dispõe sobre a substituição, em todo o Território Nacional, de combustiveis
derivados de petroleo por outros produzidos a partir da biomassa, e dá oulras

Iprovidências.
3963 2004 JUIZA DENISE Dá nova redação ao inciso V, do artigo 50, e ao artigo 199, todos do DecretG-

FROSSARD Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
3964 2004 COMI$SAO Modifica 05 arts. 164 e 186 e acrescenta o art 164-A ao Código Penal e

PARLAMENTAR DE altera dispositivos do Código de Processo Penal. referentes ao julgamento de
INQUÉRITO COM A Crimes contra a Propriedade Imaterial.
FINAliDADE DE
INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS A
PIRATARIA DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E
SONEGACÃO FISCAL.

3965 2004 COMISSAO Modifica dispositivos do Código de Propriedade Industrial.
PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO COM A
FiNAliDADE DE
INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS A
PiRATARIA DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL

3966 2004 COMISSAO Modifica a Lei nO 9.609, de 1998. que dispõe sobre a proteção da propriedade
PARLAMENTAR DE intelectual de programa de computador.
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS A
PIRATARIA DF
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

3067 2004 COMISSAO Modifica a pena dos crimes de contrabómdo e ~ptação.

PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS À
PIRATARIA DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

11~11~lllllllllllrllllll~1239
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EMENTA
D'spõe sobre a ins~açAo do S,stema de Medição de Vazão (SMV) nos
eSlabelecim&nlos industriais de bebidas e da outras providências

I
I

~., ANO I AUTORrV6ll I 2004 COMISS O
; PARLAMENTAR DE

; INOU~RITO COM A
IFINAL IDADE DE ,
, INVESTIGAR FATOS

I ' RELACIONADOS Á

I
P-RATARIADE
PRODUTOS
INDlJ5TR1ALlZADOS [

~o'
~~EG~ÇÃO FISCAL ,

~004 CARL OS NADER I"Dispõe sobra a inslalaçAo do sistema de moortoração e geraçAo elelrOnlce
de imagens, através de circuilO rechado de teJe'ASlJO, em estabelecimentos
bnancelros e da outras orovloooeJas,-

39i112õ04, CARLOS NADER -Institui iJ meía-enlrada em locaIS púl)lrCOS dtt cvltura. esporte e lazer para

-i972 20041 CARLOS NADER
~o~r($ regulares de sangue e 6fS~OS e dá outras orovidências.·
·OISpÕ& sobre 8 colocaçao de assenlos especiaIs para pessoas obesa& em
eslélbeleclmenlos de entretenu'Tlento.·

3973 2004 CARLOS NADER -Drspôe sobre a ilSlalaçao e uso de eQuipamento ellmlnador de ar na
tulJulacão do sisl.6ma ele abaslecimenlo dEI âcJua.·

3970 I 2004 I CARLOS NADER Insldul Programa ·Paz na Escola-, de Ação IntBrdisciptinar e de Parheipação

I • I ~OmUnilana para Pre.ençAo e Controle da V_a nas Escolas da Rede
Püblic.3 de Ensino e da oulJas providéf1c'-.êI_s.

3975 2004 ! CARLOS NADER -Trata da disponibilização na INTERNET dos dados relativos ~s licitações
: oubllcas dOs úro305lnteoranlttlS oa AcJrnirri5lld~PUlJlil..õd ft:r'lJtlldl.-

3916 2004 JOAO CALDAS Acrescenta novo parágrafo ao art. 66~ da lei nO 9.504 ela 30 de Setembro do
1997 que esta~Jece normas para as eleiçOes e da outras providl,"o~~

3977 2004 JOAOCALDA5 fica (: Poder ElCeculivo autorizado a Instituir a Zona Franca de MaceIO.,
eSlabt1lectd.í:1 em área a ser demarcada na região rTltltropolitana do munldpio

I I _~ M3C016._~pi~~1 do Estado de A1ag~~S.

F''" DR FRANCISCO IAltera a Lei nO 7.649. de 25 de Janeiro de 1988.

3079:2004
GClNC.ALVES
IVAN RANZOLlN "Anera o inc,"" Vl do arl. 56 da Lei n' 9.615, de 24 de março d. 1998. para

elevar o montante da recursos necessários ao fomento das prátJcas

, 3987 1'20-04

desportNas. fonnais. e não· 'k:wm8is a que. c;e re.fete o art.?'1 da Coos.h\~
federal ~

CARLOS NADER -insbtui O Programa de Atendirnenco Geriátnco nos hospitais da rede pública
e dá outras Drov.dências. "

~989rOO4 CARLOS NADER ·Dispbe sobre 8 preferência na 8Qui:)lÇâo de unidades populares, para
I ['Iortadores de deficíêncla fistea DeI1T1aneme.·

,3990 2004 CARLOS NADER ~Oi~ sobre a instalação de dlsposib"'OS- hidráulicos visando o controle e a

~t?004
reduclo do COO'iUmo dé ãoua e adota Olltras (:rovKi~s.·

JosF OIVlNO AJlRra I) art 7A. M Lai nD 8 ORÇ), M n riA jLJ1110 r1A 199(J. I1U(] ctl~põe sobre o,
Eslatuto da Criança e dO Adolescente lnr:lulndo obng.açjo de embalar
anuncios c:lassiflCados que conlenhama~~fu:D. .--;--

3994 2004 CARLOS NADER fixa percenlual de dislribuição de mOrdQraS popular09 pi3ra servu:lores

r--ms f-i004 rcARLOS NADER
oilblicos.
·DeteJmina impressAo do quadro de vaCinas infantis obrigatórias nas

I

~004
embalagens do laile.~139'98- TAKAYAMA Acrescenta arbgoà Lei nO 9.503, de 1997, que ·Instltui o COdigo dtI TrânstkJ

I B'asUeim~, l:Ilspondo sobre a venda de paça~ ou sucalClS OIiundCl::J dtr valeulolio

10000 ,200_
Irrecupel'"dveis.

AUGUSTO NAROES Altera o art. 3" a8 lei n- 10.833. de 29 de j~zembro de 2003,

I~' !,,,. 'OOW",""
Reserva para 9x..presMJ~ pelo ro&no~ 10"/0 \d&z por cen\o) da!o vagas
previstas na tercelrizaçao de serviços no âmbito da Administração Pública

TIedOral direla aulllrouica e rundacional da Un,ão,
4005 2004 VITTORIO MEDIOU AliO,ã a redaçilo do parágrafo 2' do arL 30 da Lei n' 9.250, de 26 de

dl=l7Amhro ctA 1QJlli, C1IJA ·alfAr;l A tAoi~at;.An rio imposlo dP. mnrt:Ii das pessoas

4Õl0 .~4 ROBERTO GOUVEIA
fislcas e da outras Dro....dênclas.·
Dispõe srJbre a aplicação de penalidades adminislIativi'_s no âmbito do

2062 (JAN:OS,l
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Sistema Unico de Saúde e dá outras providências.

4012 2004 RONALDO Institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental.
VASCONCELLOS

4014 2004 RONALDO Amplia a abrangência, para incluir medicamentos, e estabelece limite de valor
VASCONCELLOS paru a dedutibilidade de despesas com saúde para efeito de apuração da

base de cálculo do imoosto sobre a renda das pessoas fisicas.
4016 2004 GORETE PEREIRA Altera os arts. 19 e 320 da Lei n" 9.503. de 23 de setembro de 1997. Que

instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e o arts. 4" e 6° da Lei n" 9.602. de
21 ele janeiro de 1998, para dispor sobre a destinação dos recun;os
arrecadados com multas de trânsito.

4026 2004 CLAUDIO MAGRAO Dispõe sobre os limites à concentração econômica nos meios de
comunicacão social, e dá outra-ª-.Q!.9.Yiçl~ncias.

4027 2004 JOSE MILITA0 Institui o Dia Nacional da Cultura Racional.
4029 2004 ASDRUBAL BENTES Acrescenta inciso VI e § 2 • A ao art. 157 do Oecreto-Lei nO 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 - Códiuo Penal.
4031 2004 LUCI CHDINACKI Altera dispositivos da Lei n<> 10.696. de 2 de julho de 2003.

~~~004 POMPEO DE MATTOS Toma obrigatório a numeracão das cadeiras nas salas de cinema.
4033 2004 POMPEO DE MAnos Acrescenta inciso XI. ao art. 6° da Lei nO 8.078, de 1990 - Código de Defesa

do Consumidor· tomando obrigalório a discriminação da impostos pagos por
cada produto nas notas fiscais .

4034 2004 VICENTINHO Concede a dedução no imposto de renda das pessoas físicas de doações
I oara instituieões de assistência a idosos, nas condicÕes Que estabelece.

4035 2004 LEONARDO PICCIANI Altera o inciso XIV, do art. 6° da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
alterado pela Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992.

4036 2004 LUIZ BlnENCOURT Cria a Semana Nacional da Amamentação.
4037 2004 MARCELO ORTIZ Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade do Vale do Paraiba, por

desmembramento dll Universidade rederal de São Paulo (UF$P), fi dá
outras providências.

4038 2004 ANN PONTES Toma obriaatória a contratllcão de Se<lUro contra o rompimento de barragens.
4040 2004 LUIZ BITIENCOURT Exonera do imposto de importação e do imposto sobre produtos

industrializados as importações de máquinas, apareinos, instrumentos e
demais bens de uso êKlrooecuário.

4041 2004 DANIEL ALMEIDA Altera a Lei n" 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre portas de
I seguranca nas agências hancárias.

4044 2004 PAULO LIMA Dispõe sobre o uso do livro didático nas escolas de ensino médio de todo o
País e dá outras providências.

4047 2004 MIGUEL DE SOUZA Dispõe sobre o Programa de Incentivo ás Fontes Alternativas de Energia
Eléttica· PROINFA

4048 2004 MIGUEL DE SOUZA Dispõe sobre a inclusão, no orçamento dos projetos e obras federais. de
recursos destin~dos a prevenir ou corrigir os danos de natureza ambiental,
cultural e social decorrentes da execu<:áo dessesoroietos e obras.

4049 2004 MIGUEL DE SOUZA Dispõe sobre a compensação de parcela do custo de serviço de distribuição
de energia elétrica às cOl\cessionárias situadas na Região Noct.e que são
atendidas pelos Sistemas isolados.

4051 2004 CARLOS NADER "Disciplina a aplicação de recursos previstas em programas e fundos
destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria ."

4052 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o fomecimentode alimentação adaptada para crianças
portadoras de diabetes melito nas escolas da rede públlca do Estado."

4053 2004 CARLOS NADER -Institui a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao Cârn::er de Mama"
4054 2004 CARLOS NADER -Fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção

do sel'Vico Quando solicitada pelo usuário."
4055 2004 CARLOS NADER Dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos

;pessoais à Junta Comercial.
4056 2004 MANINHA Dá nova redação ao §1° do artigo 48 e aos artigos 52 e 53 da Lei n° 8.213, de

24 de julho de 199,1 Que "Dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras providências-o ~_

4057 2004 MANINHA Altera a Lei n° 10.826. de 22 de dezembro de 2003, que -Dispõe sobre
registro. posse e comercialização de armas de fogo e muniçao. sobre o
Sistema Nacional de Annas • SINARM. define crimes e dá outras
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hD74 i ,'Ó114 I ORLANIXJ fANTAZZINI
merc.adorias em geral..
Aliara o a~, 71 da Lei n' 4,117, de 27 de agosto de 1962 ·Código Brasileiro, ,

tie ..iJlec ... rnuniCb .)l.:'

1 4075 -j20Q-1 I MÁRIO HERINGER AUt:rd d Lei r'" 9.656. y~ 3 LJti jUlIhu dt: 1996. 'Que ·dl~põo &obro o, planos e

..._-
L.'SBf " .. TO . ~

-- .s.cguro~ p~a~~ de assist~çiaâ ~d(!...e .d!~s.p:U~~.!I~.:._____
~""U7t. LO\)4 ::.orOlve o utioO oe ~Ilolllbo~ seus 06nV'auos t:I,n n""tell.1l~ ~~_p:-:-::.......a.

, 4077 12004 MARIA HELENA Acrescenla an. ã Lei n' 8,666, de 21 de junho de 1993, ~ispondo sabre a

rn[~
CA8OJl,UO

--_.- '=.'bngatorie<!a~(l~q~si~de produ~Q;S de_fª-b"(~~'la-!,:pn~r~______
Dispõe sobre o sxerctcio do serviço de vigllãooa 00 quarteuào e dá outras
D~l?vidêf1clas,

407n "'l(V'.J ::0..\111·:) nru~MY' ::H~Cl(> .-,,-,hl :.' H pr',:hit;;].:'\ ri"" &y~ht'1i\lirtMA n~ c.nntrntAÇAn riA Ir.c;tih·ç:.. ··•

-- 1--_ __ __ __ j ~~;:'~1'31ll depôsila dos val"",s de quitação da folha de pagamento das I
I 4080 I

..:O,..~ GSRVASIO OllVrlAA I J;,JlÕé ..ob," • ;'Xc;âO • comere,al,zdÇão de bio<:·""""s. "i, po, I
·.ltlquenofl. produtore6 Er dél outra5 provid6nGla~.

I 4082 12004 RONALDO IAII.r.' a I el da SiS1ema ~al de UnIdades de Conservação, no que se

14084' I 20U4
'.. \5l J.·,,:";ELLv~ . fde:oé' â l......ri•....dn~·.>J our sir Il.licatlllO 1.'lCJ.:K:~;,; all:bMWtlal.
VVÂUER FELDMAN AlleroJ li Lei nU 10.890, de 2 da julho de 2004.

. 40MB ~ ll'l J-l. TA,KAVA.MA PJlerJ Q ~..rt íO da l..3i nU 6 4t}3. Ije I) de novembro ele 1977. para InclUIr a

~4õã-9~ :'('II~
propagarl.J<] teieYJSdda a a dMllgada na rwe lnunOOI de cofl)JlUlaOores -

7RlcOR'BEIRO
---

Inlemel.
5enolTUllél -Rodovia c;ell.'3dor Tarso DrJtra- tracho da novo Quilômotros da aR-

L___L 287, situado na zona umana da cldadf: de Santa Mana, no t:.stilOO do RIO
Grande do Sul.

----_._~ ~- _._----_.
40~1J :'("\1 U."'- OS 5D1I1A Acresce',' 1 par.lo:Jralos.o .~. 9' "" Lli n' 7,827. de 27 "" se'ombro de '98') I

!"4094 I "JÓ4 KATIAABREU
~t1eradGpeta Le4 nO 10.177. de 12 do !:IIMim de 2001

, , Dispõe sobre a criação do Sistema NaCional de Cadastro para o Programa de
:<ef J'ma .:..;raria - :S'NPP.A, do C:m.~!ho Dehb(·(c:•.vo ne Ge·;tdQ do SIl:;tt:nks

\
\

Nacional de C__ panI o Proqram. de Reloona Agrãria • GESINPAA e
dá o~lru~p~vidêncid:ll.

. 4D95' '20". N':U,')~' UM..; ,l!le'" < •. 1 :0 da "" ,,' 8.UjG, do 11 de 01,'.0 ,_c 1990, ~"'" ,"".,' n",.1
1 I hipó1ese de saque nas conlas vinculadas do Fundo de Garantia da Tempo de

l
·~· 112CU~ ZL/'V\_:''V C\"'~.Jfíi-.,jHO-- :J;'~~I-""as-~1~Ç••h;:S-pa-·re-.-",~aliii:.Çd-"-O-~ ~,JI.Sd \J~ c"':..lmC-:.-g-,-,,,,,-·u~v~ I

em seres l'1umanos.

---.--.--~- ---- -lIlIll~lllllll~llI2.2

l.-.,)I,;umuII.O: 3J"~,,· I
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~99 2004 EDSON DUARTE Cria o SElQuro ObriClatório sobre a Prooriedade tkl Armas de Foao, SOAF
4100 2004 EDSON DUARTE Altera a Lei nO 6.453 de 17 de outubro de 1977, que trata de atividades

nucleares.
4101 2004 LUIZ ANTONIO fLEURY Ve(la a retencáO (le cOelas (la documentos pessoais.
4102 2004 JOVINO CANDIDO Permite às pessoas físicas a dedução, na declaração tkl ajuste anual, de

I paoamentos efetuados a emoreaados domésticos.
4104 2004 DR. HELENO DisPÕe sobre a .criacao da Universidade Federal da Baixada Fluminense -

UNIBAF, com sede no municlpio de Duque de Caxias, no Estado do Rio de
Janeiro e dá outras orovidências.

4106 2004 COMISSAODE Prevê a inclusão de medicamentos fitoterápicos na Relação Nacional de
SEGURIDADE SOCIAL E Medicamentos Essenciais (RENAME).
FAMluA

4107 2Q04 COMISSAODE Acrescenta artigo a Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993.
SEGURIDADE SOCIAL E
FAMluA

4109 2004 CARLOS NADER Modifica a Lei nO 4.117, de 27 de agos10 de 1962, prevendo penalidades para
quem financiar, custear ou veicular publicidade em emissoras que operem
]egatmente. . 000 __ o _

4111 2004 ARNALDO FARIA DESÁ- Dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Cabe1eireiros e Barbeiros.

4112 2004 CARLOS NADER "Proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas nos postos de gasolina localizados
nas áreas urbanas."

4113 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre criação de sala de aula nas escolas para atendimento de
alunos com deficiência auditiva e dificuldade de aorendizado e linouaaem."

4114 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a instalação de hidrômetros individuais em unidades de
condominio e dé outras orovidências:

4115 2004 CARLOS NADER "Disciplina o funcionamento de estabelecimentos comerciais de desmonte de

~4117 veículos automotores e dá outras providências."
2004 CARLOS NADER "Disoôe sobre a fixacão de orooaaanda comercial nas escolas oublicas."

041'18 2004 CARLOS NADER Toma obrigatório o adestramento de animais agressivos para permissão de
trânsito em locais públicos e de uso comum

4119 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o registro e informação sobre publicidade nos três
Podares do União."

4121 2004 CARLOS NADER "Institui o Sistema de Comunicação, Cadastro e Atendim':lnto Psicológico e
Social aos pais de crianças e adolescentes desaparecidos e dá outras

I providências." .
4122 2004 CARLOS NADER Toma obrigatOria a destinaçào de pelo menos 5"10 (cinco por cento} das

unidades habitacionais desenvolvidas pelos Estados, Municfpios ou !por ele
subsidiados com recursos da Administração Pública Federal. a pesso~s com
idade igualou superior a 60 (sesSenta) anos.

4124 2004 CARLOS NADER "Regula a divulgação de obras e projetos da Administração Pública Federal
Direta e Indireta."

4128 2004 ANTONIO CARLOS Altera o caput do artigo 1.° da Lei nO 9.665. de 19 de junho de 1998.
MENDES THAME obrigando o ~9CUli1lO a obter autori,.a~o e"pre~sa e especifica do

Congresso Nacional para conceder remissão parcial de créditos externos da
União em relação a DutroS países, negociar o valor de .mercado de seus
titulos representativos ou receber em pagamento titulos da divida extema do
Brasil ou de outros puíses.

4131 2004 ALMERINDA DE Altera o art.114 da Lein· 9.503, de 23 de setembro de .199rO veiculo será
CARVALHO identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ~ ou 00

monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN

'""'4132 2Õõ4
e dá outras Drovldénclas.

JOSÉ CARLOS ALELUIA Dispõe sobre a isenção do pagamento da contribuição previdenciária
prevista no art. 4· da Emenda Constitucional nO 41, de 19 de dezembro de
2003. e no § 18 do art. 40 da Constituição Federal de ~988, aos servidores
inativos e os oensionistas da União portadores de doenca !}rave."

4134 2004 JUUOLOPES • Dispõe sobre custas e emolumentos referentes a registro de im6veis.
concede isencão tributária na alienacão de bem im6vel, prevê a atualizacão

111~1111~llllllllllmlll~~IIII~11243
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PROJETO DE LEI

_N~ !ANOr _~UTO.!L-~- EMENTA
_. monetária dos bens a direitos das pessoas fisicas 9 ~ outras crovidências.

4136 - 200. IIVAN PAIXÃO Da nova redaçao ao parégrafo único do artigo 18 da ~ei n' 9.311, de 24 de

I I outubro de 1996, determinando percentual de arrecadação da CPMF para
apllC3ÇJo obn9a\óna em hosprtais universitários redMais. estaduais e

i-4iJ6~F-ERSON CAMPOS
munlci'13IS.
Dispóe soore a necessidade de anuência pré'/ia dos dlentes para o
provimerto de serviços adicionais petas prestadoras de serviço lelefOnlco fixo,

~
I comutado.

'4;41 IZ004 : JÚ~IOREOECKER Dispõe sobre aobn~~~~ de Inclusão de mensagem de adVertência OtJS
cartões telefônicos ~r

'414512004 !MARCOS ABRAMO Acrescenta artigo à let 0° 8.069, 001990 . Estatuto da Cnança e do
i Adole'iCerte -. tomando permanente o crimo pro,.. itiõlO no artJgo 237 dessa

imesma lei.
4146 2004 OR HELENO Dispõe sobre o acréscimo dos mcisos XIII e XIV à lei nO 9.472, de 1997,

I

visando svspender, temporariamente, o pagamento de uma falura telefónica
::a.entJ.lra llUtt houver dúvld88 do U6UarK..' solJre o 5tl1U COflfliumo e crie

diSpositivo aulOmlltico para Que uma ligaçao seja desconoctada.
, automalicamente, looa8 as vezes que o usoono deixar de falar no sistema

I ~, dez seoundos. e <IIl oulras orovidências.

4'''' :lUU4 I-lUtl5UN TUMA Aci"escema na,>lnr9In ao art 22 da ~ei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
4140 2004 CARLOS SAMPAIO Dá nova rcdaç:lo ao a~. 15 da Lei n' 10.826. de 22 de dezembro de 2003.

I Que "Dispõe soIlre ragislro, po_ e comerciaJ;ZlIçao de annas de logo e

~150 20~LOS SAMPAIO

munição. sobre o SIStema Naclon..1rIe ArTruIs • SiMml. dRfiM l"'.nmm;, A doi
outras nro~idênda5"

Altera a redaçao do art. 536 da ~ei n' 5.869. de 11 de J......ro de 1973 •

~-!-;;-O~CARLOS SAMPAIO
Coo,no de Processo Civil.
Altera a redação do parégrafo único do art. 364 do DetrElto-lei f"I fIo 3.689. de 03
de Outubro de 1941 CMi"O da Processo Penal.

. 4152 700. ANN PONTES Cnminaliza o IVlrte de arma sem mun'cAo.
cruJ 7004 AN~ PONl'ES Dispõe sobre 8 reaüzaçâo de exame de c..orpo de delito em ..nlimas de
:- ~- - ~ ~l~.Il~ocia sexual em hospilais do Sistema Único de SaUda.
i 4154 ,2001 ALMII-l MOURA Esldoolece condições para a con:arciaJização de canoas Indutivos pelas

141 5& CARLOS DUNGA
I n~estadoras do MNir:n te4ef6nico fi.ir.c' c-:>mutado

2004 nflnomlna -("..n\IAm;;:lrlor Fmani Sãtyro' Ir~ho de c"nto e treze quilômetro" da
BR-361, entre as cidades de Patos e Itaporansa, 110 Estado da Paraiba. --

~!~~ 2004 ARNA~DO FARIA DE SA Dis-r\óÃ-sobre o reconheClmento da ati'~idade de GU3rd~S de Guaril:ô:l.
41S8 2004 OR ROOOLFO PEREIRA Estabelece ,sençao de Imposto de IrT1l'Oflação incidente sobre as doações

, ~(:lulll,t,lLd:!O dtl btflllll ttlJ~tdIClltl~, utI::.lindtlo:; o. hQW1ldl1s dó rude ~ulJlic3 de'
ud. I

4159 20(14 PAU~O PIMENTA Mod.fica a Lei nO 4.950-A, de 22 da abril de 1966. que -dlspOO sobre a!
I remuneração de profissionaia diplomadcs em Engenhana. Qulmica. I

Arquitetura. Agronomia e Veterinárl<;i-. çara estendé-Ia aos Técnicos
Insc1ustnais.

4160 2004 PAULO PIMENTA Prevê compensaçllo financeira aos ~eque~os proprietános rurais que
, mantenha~~ de preservação permanente com CObertU,ã I/6Qctal nabva

e da outr3s . ências.
4161 2004 SELMA SCHONS 1 Dispõe sobre o &xerdcio das pror;s5ães de chaveiro e de inslalador de

--- is~s!~masde -uran".
4163

1
2004 PAUlO AFONSO All9r3 a !egilillaçAo da Contribviçjo Prov,wri3 cobro Movimol'ltaç.:)o OUj T,ansm'ssão do Valores o de Crêdilos e O'''''los de Natureza Financeira, e

1---.- _ dá oulras nrovidéncias.
416~f004 RAFAE~ GUERRA íA1te'a a ~.i n' 9 434, de 4 de fevereiro de 1997, a ~ei dos Transplantes, parat in.en, diretrizes sobre o funcionam"nto dd h,ta única de ...""ra.
4167 Z;J<J.1 PAU~O lIMA-----jEsiábele<e critêrios para a delimitaçao das Areas ~ocais de prestaçao do

, J Serviço Telefôntco Fixo Comutado e para a tanfaçao de ~ões telefOnicas
I _ _. I ongmadas e terminadas dentro dos limites de un:!1J mesma a Local.

I
4169 12004 l CARLOS NADER l-Da nO'la redação ao art 183 da Le, nO 9.472 de 16 de Julho de 1997.

I I L ~ndo ponalidades para Quem financiar, c\.lslear ou veicular publicicbde
~-

~__ ..__ em em.s~ra5 Que ooerem i1Wlmente R

1111~llmEIIIIE1111111111244
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4170 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a gratuidade dos serviços de estacionamento nos shoppings

centers e hipermercados e dá outras providências.·
4171 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a instituiçao do Programa Segurança no Trânsito' nas escolas

das redes pública e privada."
4172 2004 CARLOS NADER ·Cria a campanha de divulgação, objetivando a prevenção da Hantavirose

em todo o Território Nacional e dá outras providências."
4174 2004 CARLOS NADER Dispõe sobre o custeio de máquinas agrícolas ao Pequeno Produtor Rural

I familiar, pelo Poder Executivo e dá outras providências.
4175 2004 CARLOS NADER nl:stabelece a obrigatorieoade de constar placa de advertência 5Obre.o uso

inadequado de anabolizante para a saüde dos humanos nas dependências
de academía de gináStica, "sport center", "fitness", clube esportivo ou similar,
e dá outras providências."

4176 2004 LUIZ ANTONIO FLElJRY Dispõe sobre aadoção de legenda em filmes nacionais e em exibições de
ioecas teatrais.

4178 2004 PAULO BERNARDO Modifica a Lei n" 9.998, àe H de agosto de 2000, que ins\itui o Funllo lIe
Universal12acáo dos Servicos de Telecomunicações.

4179 2004 CARLOS NADER "Obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem, para consulta, o
Código de Defesa dos Direitos do Consumidor.'

4181 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o termo de comparecimento nas reuniões de Pais e Mestres, e
dá uulr,,:; providências."

4182 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre proibição de fixação de prazo para aquisição de produtos e
utilização de serviços pagos antecipadamente e dá outras providências."

4185 2004 JOSE DIVINO Acrescenta o § 3° ao art. 10 da lei na 10.366, de 19 de dezembro de 2001,
para reservar um percentual de 50% do produto da arrecadação da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados. e álcool etilico combustível. pertencente, â União, para
recuperação e conservação de rodoviaS federais com indiee elevado de
acidentes.

4188 2004 CARLOS NADER 'Cria o Projeto Escola do Esporte e dá outras providências,"
4190 2004 CARLOS NADER ·Obrigam os "shopping canters", hipermercadoG, Gupen'nercados €I

estabelecimentos congêneres de grande e médio porte a dispor,

~
Ipennanentemente, de uma equipe de primeiros SOcorros."

2004 WLADIMIR COSTA Dispõe sobre o atendimento educacional especializado em classes

'"4192
hospitalares e por meio de atendimenlo pedagógico domiciliar.

2004 WLADIMIR COSTA Acrescenta parágrafos ao art. 1° da lei na 9.870, de 23 de novembro de
1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dâ outras
providências. com relação a descontos para filhos ou dependentes de
famílias numerosas.

4193 2004 PASTOR REINALDO Acrescenta artigo ao Novo Código Civil dispondo sobre regime de bens de
coniuQac;ão de esforcas.

4104 2004 PASTOR REINALDO Dispõe sobre o valor máximo a ser cobrado a tllulo de "Taxa de I/'Iserição' n<l

exame de admissão conhecido come "Exame Vestibular" nas i1'ls\i\\l\çõ&s de
ensino superior.

4195 2004 PASTOR REINALDO Inclui dispositivo na Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para limitar a
uliliz<lçào de atendimento autom<llizado por parte das emprosas
concessionárias e permissionárias de servicos DÚbllcos.

4196 2004 PASTOR REINALDO Dispõe sobre obrigatoriedade de mensagem de alerta. sobre riscos do uso do
aparelho celular em situação de trânsito, nas embalagens do aparelho e
resoeclivoscartoes de reabasteCimento de crédlla. ..

4199 2004 MilTON CAROlAS Altera o art. 31 da lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e dá outras
~ providências.

4200 2004 JOSE CARLOS ALELUIA Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, exigindo que seja conferida
uma única e intransferível autorização, permissão ou concessão pelo Poder
Concedente para taxistas.

4202 2004 RONALDO Altera o art. 11 e acrescenta o art. 21-A à Lei nO 7.210, de 11 de julho de
VASCONCELI OS 1984. tnm:lnrlo obrigatória a existência de programas desportivos para os

4203'~04
oresidiários.

RONALDO Altera o artiQo 19 da Lei nD 10.671, de 15 de maio de 2003 • Estatuto do
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JijO-rANÔ''--~AU'''T'''O''"R---,---.---- ----..EM"'E""N1;;cA·-----------;

V;\SCONCE~l~L~<O~S~=.,.,..+T~O~'"~.d'20~.._c__;_:=='""""'_;_;;_:;_:___;,....._;:_=;..,_=:::_:::::;:::::_:;::::::::<_;:::=-~..J
f-4..20=5+.2;;;0;;-~4.-t;R~06~E~TQJf' "ERSOII AII.r. a lei n'10.887 de 18 delunho de 20Q4. pera exclu. da incidência da

I
conlnbuição para o regime próprio de providência da Un~o. dos Estados. da
Otstnlo Foderal e dos Municfptos. os proventos dt! aposentadoria por

I I illvdltl!~L ,) WIlt"lItcr t.!d' ':l.iCl'.llte õm ~n/ll;oJ e iJoen-;;o 9'Q~'" o:lj.-'OCific.ól':i;l OM,

Iloi.
PAUlO K06AYASHI !Q,spóe sobre a obngaloriedade de instalação de dolectoras "" melars. nas

I
----.-- r IJVn.J~ de ~».J a ::'..J!(J~ de prqeç.1o Oü rallrlas u..t sL,!a~ de Ú'&P:I.iJC~o.:;. "=

. 4207-\':1004 ITAKAYAMA Concede dedoção no impostQ de randa <las pessoas I,SlCaS <lO ooaçoes paJa
" lo- " oc!~s~o.n~ç.(l~çõesgueestabetece. __

4208 : 200-1 , MARCOS DE JE~US o. nova rOda""o 80 ano 102 <la Lei n. 8.213. de 24 <le julho oe 1;)91, para
I pArmihr 1lI r.McpssAo de aposentadoria pOr lnvalidez. auxllio-doenca e pensão

por roortP. após a perda da QUalidado dA segurado do Regime Geral de

L-i-de;-,==="'""'=__-+p~re~Vl~dê~nc~ra~SOC~~I8~I..,..".,..,_~_o_:_=========:_::c===_.::_::l
r 4209 r ;>rJ0~ ILUIZ PlAUH~lINO o;spõe sob<e a plopr\ooillle e o get""r;iamenlo da P""IuÇl\o. Pl09mma<;ão e

provirTlorur." rJo conloüdo nacionol de c.;.n'l.lnic..'1ç30 &oci<i~ e1tft..t-n.,c.l Q <1''1

l I I oub'as orovidéncias.
1-4i1"P'iOO4[DR "H"E"L"'E""N"'Oc-----I-:.O~i='sC:":ip'-;li"'na"'-"o"v':a;:lor'::":a~ ..=r-:cobrad==o~n:-:as:::-7.la:::X8S=-:;d:-e7.in=s:::cn::çê:A:::o-;pa=Ja:-ra=a;::lização=<.:-;O:de;;l

1
fnCllIsm" publ.t..Os dés AdminisU-"dÇão PuUICa D;f81i1 t3 Indlreta, Err:j.).lliti.i:IS

; I' t'" JJubllcas e S0de<Sad8s de Economia Mlsla vlnc;uliiJdd~ â Uniau 8 aJd outras
rovidênclas.

4.213 '12064 AUGUSTO NAROES" Acrescema d,SPv31t1·;OS l.l Let nO 10.555, ae 13:Je novembro de 2002. a fim dO
au10nzar condições especIais para o crédito de ",mores de que trata a Lei
Complemanlar nO 110. de 29 de junho de 2001, nas contas Vinculadas 00~

jlrata o ano 14 <la Le, n' 8.036, d,~.~'-';lc"de7:':'m"a"ro7'd<!e'::'=990"":.';::=_=:::_:::::=_:::::l
4215 2004 ALMIR MOURA ' Garante ;ls partes igoald.de de Ir.lamento em relação 80S prazos. nas

,__ --li -.-':I"'-~IJ:;:-l<;,tfA~lf'~_,·.~.I(lrdP.}:~~fl!,..r:"'ll.da.1~Fedetal . __ o _

4218 I2004 . L1NCOLN PORTELA Dispõe sobre a inclusão de quadJas po/tesporliva. noS projetos de construçao I
da W1VOS loteamentos publfcos

r-4-218 '-:>0(;:: -lA"C"I~-·. ÇAR~E~,r,"·O,-----+1 .:~ ..- ~:~r;:·t.. ,1 ~'~.n_' .. çãt' COE:icrlrva du las,temLlnhas e inCiciados em
~ , ' Coml~:Jo.iO Peuiamentar de Inquénlo. I

~9 20Q41s"ANDRO MABEl IOr5põe sollre a, public,'cão de pesquisas ralativa. a COI1diçOes sociaIS e ,
b'COI....,'nJw:So V;. dnl:.lS Louterrr"nad.3s.

f.i,4í24 r.2004 ANTÔNIO CARlOS BIFFI Dispõe sobre • laxa para a inscnção pare o processo de seleção nas

~
'. S'Ü11I;c~ <.; pú~lrca$ .:~ cnSlflL· S\d..)Elno!-

f.2251~ io04 cÃRi-os RQORIGUES InchJi par~graJo 80 art. 2QC' e élIrt 32 d41I Lei n.o 9.605, de 12 dA f9WAMIt'O M

~ 1998;-.c=--=;;c-==::::-;=-:;-:="'.~:;::c:;::c=c=-c_=_====:;::_\
I

4226 ~OO·l MILTC'N CARJIAS ~i.)IJ,~.;;a .:I h:ld:IÇatl de artigo 2(::' do Estatuto ela Ctian~...1 fi '::..1 Adolescenle.
~ I Ler n' 8.069, de 13 <le Julho de 1990.

~2Z7 ! 20041 OORETE PEREIRA ! AH61ê1 Cl Ldi li" 10.-100, lIltt 10 d6 JdJltllíO de 2002 - COdlgo CiVIl. pora di~
sobrt' a i:.lI6l1lJra de tElUIU~ relr-Jlosos.
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institui o Códiao de Trânsito Brasileiro.

4239 2004 POMPEO DE MAnOS Estabelece a isenção de IPI para as famílias assentadas sobre a aquisição de
máquinas e equipamentos rodoviários

4240 2004 POMPEO DE MATTOS EliltmutI il1l,;>;lnUvu::; n1)\;Ctil:i ti progrClmCll> U8 \.k:IStlllVolvÍl118nlo regional que
beneficiam as áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) para a região denominada Metade Sul do Estado do Rio Grande
do Sul.

4242 2004 EDSON DUARTE Cria o Programa de Fomento às Energias Renováveis e dá outras
providências.

4245 2004 FERNANDO DE Altera o art. 2° da Lei nO 10.880. de 9 de junho de 2004. para estender aos
FABINHO alunos do ensino fundamental público residentes em áreas urbanas

localizadas a mais de dez quilômetros do estabelecimento de ensino. o
atendimento oeIo Proorama Nacional de Transporte do Escolar- PNATE.

4246 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o "DiS<!uo-Denút1cia" e dá orovidltncioo."
4247 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre transporte gratuito em ônibus interestaduais aos passageiros

I portadores de doenças graves nos dias em que forem submetidos a

~4B-
consultas e tratamentos médicos."

200'1 CARLOS NADER "Dispõe SObra a crtaçao elo programa <le 1C1enti1icaçaO e Tratamento ela
Dislexia na Rede OfiCiai de Educacão Pública e da outras providências."

4249 2004 MARINHA RAUPP Dispõe sobre a comprovação da qualidade de estudante e de menor de
d€!~oito~Jlos~ª-S situaç~s em que especifica.

4251 2004 AMAUR1GASQLJES Permite a dedução no imposto de renda das pessoas físicas de doações para
instituicões de serviços de saúde, observadas as condicões imoostas.

4256 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do tipo sangülneo na carteira de
habilitacão."

4260 2004 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre as garantias aos usuârios de sistemas eletrônicos e de
MENDES THAME telecomunicações das práticas de falsifica<;ão de disPOsitivos.

4261 2004 GORETE PEREIRA Inclui os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional no Programa
Saúde da FClmllia - PSF.

4262 2004 RENATO COZZOLlNO Institui e disciplina as despesas com pedágio nas deduções relativas ao
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores· IPVA. em todo o
TemtMo Nacional.

42ti5 2004 JULIO LOPES Acrescenta o § 4°·A ao art. 10 da Lei nO 6.938 de 31 de agosto de 1981.
4266 2004 JULIO LOPES Prorbe, nos estabelecimentos de ensino superior, o funcionamento de

mácuinas fotocopiadoras destinadas à reproducão de livros didáticos.
4267 2004 MARCElINO FRAGA VE'da 3 ;.cobrança de taxa de inscrição em vestibular para os estudantes

oriundos de esrolas DÜblicas.
4268 2004 POMPEO DE MAnos Regularrtenta a publicação da lista dos cidadãos beneficiários pelo Programa

Bolsa Famflia.
4270 2004 HENRIQUE AFONSO Altera aredaçâo do § 13 do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

para excluir da incidência da contribuição previdenciária os valores
desoendidos pelas entidades relioiosas na orestacão de servicos reliaiosos.

4212 2004 TETI: BEZERRA Acrescenta parágrafo ao art. 31 da Lei n' 8.078. de 11 desetembro de 1990.f-=; ....
2004 JOÁOCALDA5 Autoriza o Poder Executivo criar o Fundo Nacional para a Manutenção dos4273

Transportes.
4275 2004 WASNYDE ROURE Dispõe sobre os parãmetros técnicos legais a serem observados na

execucão das atividades de dioitacão ou datiloorafia.
4277 2004 VIEIRA REIS Prolbe a cobrança diferenciada de pedágio. em razão da mês, dia ou horário

Ipara veículo de natureza comercial.
4278 2004 VIEIRA REIS Altera a redação do inciso I do art. 105, da Lei nO 9.503, de 23 de setembro

de 1007, que "IMtitoi o Código de Trânsilo Brasileiro", para dispor som cinto
de seauranca.

4279 2004 VIEIRA REIS Estabelece normas para instalação de posto bancário 24 horas em pedágios
nas rodovias federais e dá outras orovidências.

4280 2004 VIEIRA REIS Dispõe sobre clâusulas contratuais dos c.onlralos de wncessâo para
exploracão de infra-estrutura rodoviária federal.

4285 2004 CARLOS EDUARDO
0;",.. ""'rn'_"_._
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"I4329t.~oo;_E. DUARDO_ PAES i Acroscenta parágrafo ao art. 82 da Le, n 7.210_ ae 11 de )\Jnho de 1984. que
-Institui a Lei de Execução Penal-.

I 4:l3O.~2e04 SANDRO MABEL --+;;:Di>lJÕO sobre o conlralo de prestação ae serviço a 100ce"OS e as relaçOes ae
~ IIdlJalhu dele IJtM.;ofrunttl5. _
14331 2004 SANDRO MAB~- Acrescenta diSpositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. a fim de

• cui~r a Ir,xa de lavo~iiijimiiiirjilfiill~i ~;;o
Documento: 33126 • t
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N" ANO AUTOR EMENTA
1--

CADOCA .oreservacão da biodiversldadeo _;.rnfi - _.
L'OO4 CEL 50 RUSSOMANNO Alter. " Le' n' 1.369, de 2() de setembro de 1985, que "institui saIãrio

adIcionai para OS empregados no setor de energia elétrica. em condições de
~~nCUIOSji±ldC·' para lornar obrigatório o seguro contra acidentes pessoas.

4287 2004 CeLSO RU~SOMJ\NNO Determino W" II o. imunidodo do O)l,ocuç,jo em r~",or de E;ç,tado Eçtt"ilngoiro
'I n"o alcanca O crédilo trabalhista.

4289 2004 ' CELSO RUSSOMANNO , Mera a Lei n' 10.259, de 12 de julho de 2001, que "Dispõe sobre a instituição
dos Juizado,:; Esoeciais Crveis e Crimmais ro amtJlto da Justica Federar.

4292 2004 LUIZ ANTONIO rLEURY A.crescenla Inciso ao art. 2~ da Lei n" 10.260. (la 12 de jUlho de 2001, que

I

dispõe sobre o Fundo de Firlar'ciamento ao Estudante do Ensino Superior. e
da outras oro\. idências.

4294
I-~~ª

EDSON DUARTE +R.evOQa ~ <.lrtlqo 183 da Lei nO 9.472. de 16 de lulho dtl 1997."4195 lO04 PASTOR FRANCISCO Da nova redação ao artigo lOS da Lei n' 8.069. de 13 de julho de 1990.
:JLlMPIO

42116 2004 PI\STOR FRANC1SCO SU'Pnme o lnCI'SO \\ do alUgo '37 'd.a lei fiO B.245. de '8 00 ü',,1utro 00

4~2 12004
OLIMPIO 1001.
DIMIIS RAMALHO C'id o Sistema Nactonal de Controte do Acidentes de Consumo - SlNAC

4303 2004 MAURICIO RANDS I Doi no,a redação ao artigo 94 da Lei n' 9.503, d. 23 de setembro de 1997,

1
I que instituiu o Código Nacional de TranSIto. a fim de pl'(jibir Ofuncionamento
dos reoul:)res e1etrOnlCOS de velOCIdade nas viatj ~fJrrt;lflilreti ~m (000 o

[4304 -i 2004

TerritórilJ Nacional no homrio que men<';!I.Jna..
EDUARDO VAlVERDE [)cspenaliza a interrupção voIuntári3 da gravidez. nas cond,ções

eslabelecidas neste lei e dá oulras proVidências

~~ÕU4 EOUARDO VALVERDE Dispoe sciire a prolissão de AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADO e dá

431-0-2Qõ.j-
outms DroVldéncias.

CARLOS NAOER ~Proibo sorvjr ou vonder bebida ou OU1fO produto em reclpkK1le de vidro. nK

! 4312
boates e casas noltmas e dá outras providencias.~

2004 CARLOS NADER "Dispõe sobro a obrigatoriedade das concessionllnas de serviços Iele!ónicos
a eJiscr:mioarem em SUé*i contas, todas as chamadas efetuadas com data.

I número nora e temDO ele conver53c3D.~
14313 2004 CARLOS NADER "InsUlOi a Políuca de Reciclagem de Entulhos de construção civ~ e dá outras,, I orovldências.-

4314 ,2004 CARLOS NADER ·Dispbe sobro a divulgacao, pelas prestaWras de serviços de telefonia, de
!fornecimento de àgua. gás e energia elélnca. de tabela de preços dos seus
; servi"'os e da oub'as providências.-

4315 2004 i ORLANDO OESCONSI Altera o art. 2° da lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1965. para prever a
I i \,llilização co lIa1e -Transporte em S8fViços seletivos e oopeç1als de transpol19

CUIEolivo.
es~'4318 2004 CARLOS NADER -Ol'riga a afixação de cartazes nos terminais rodoviános o

I I feITovlánas. contendo os lonnas relativos a transporte da Lei n" 10.741, de
; 2003........e <l;~õe &obre Q E&tt1tulO do Id05Q ..

4317 2004 CARLOS NADER ~Pmb~ ~ coorança de valores \n.~rto'S pOl' amo'5.t~m, em contas de
cnertl ia , áaua e aás, e dá outras oro....rdénci3s...

4319 2004 DR HElEND OIS~ sobre a obIigatoriedade dos meios de comunicação de massa que
explor.am a imagem Visual e sonora, disponibilIzar em seus anuncK.tS, alguma I
forrnd de contato audivel que facilite o acesso aos defictentes visuais as I

ruõ- 2Õ<)4~ANN PO"ITES
II1!Qr:macÕes. e dá outras providências. •
Aliara o art. 10 da L8I nO 9.434, de 04 de fevereiro de 1997. para instiluir

432Sl 2fJlJ4 . IRINY LOPES
rT,ecanismos de transparência em relação ~ lista unica de esoera.
Allera d'spJsrtwos do Decre'o-LeI n' 3689, ae 03 de OulObro de 1941 •

-==..j. I Codtyc !:!r:' Processo Penal, relativos à nericia ad hoc.
~J.26 2S:04 MANINHA Cri:.l o D..:.l NOClonal de LuhI conlrn o Aç€edlO Múral 9 d::t outras nrovitJêr'K'ilK.. ,

@ OÁ"" '" om"o",":.,,-Q.-- ..~ ,;-,.'
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N° ANO AUTOR EMENTA
I Drocesso com causa de Dedir e oarte idênticas.

4334 2004 ANNPONTES Acrescenta inciso ao artiao 1° da lei nO 9.613, de 3 de março de 1998.
4335 2004 ANNPONTES Rfwoga o § 1° do art. 26 da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que

exige nova concorrência oara a subconcessão de S8lViços públicos.
4336 2004 LUCIANA GENRO Institui a Contribuição para o Desenvolvimonto da Educação Superior Pública

-CODESUP.
4339 2004 JOAO ALMEIDA Altera a lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas

4M2
para as eleiCÕCs.

'2004 ALBERTO FRAGA Altera a Lei nO 3.268, de 30 de setembro de 1957, para determinar o exame
de habilitação para o exercicio da Medicina.

4348 2004 CARLOS NADER "Detennina a implanlação de terminais de auto-alendimento ("caixas
eletrônicos") em insliluiçôes financeiras. especialmente adaptados ao acesso
e uso por pessoas portadoras das deficiências e dê outras providências."

4347 2004 CARLOS NADER "Estabelece multa pela emissão de cartões de crédito e débito sem o
consentimento do consumidor".

4348 2004 CARLOS NADER "Institui a gratuidade nos transportes interestaduais para as populações
indloenas."

4350 2004 JOSE DIVINO Confere à BR-356 a denominação "Rodovia Deputado Alair Ferreira'.
4351 2004 JOAOCALDAS Altera a Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que "aprova o Plano

Nacional de Viação", de modo a InClUir, na Relaçao Descritiva das ROdovias
do Sistema Rodoviério Federal, a interligação das rodovias estaduais AL-110
e AL-101, onde os extremos são os municfpios de Arapiraca (AL) B Barra de
São Miguel (Al), passando pelas cidades de Limoeiro de Anadia. Campo
Alegre e São Miguel dos Campos, todas localizadas no Estado de Alagoas.

4352 2004 JOAOCAlDAS Denomina "Rodovia Expedito Antonio da Silva" a Rodovia BR-416, localizada
no Estado de Alagoas entre as cidades de São José da laje e Novo lino.

4353 2004 CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatoriedade das Indústrias Farmacêuticas manterem o
Serviço de Atendimento aO Consumidor durante as vinte e quatro horas do

'4354
dia.

2004 CARLOS NADER "Determina que instalem painéis de comando com inscrição em .braile e
sinalizadores SOIlOfOS nos elevadores dos prédios públicos e dá outras

rproyidências."
4357 2004 CARLOS NADER "Toma obrigatória a presença de ambulância e de profissionais da êrea de

4361-twõ4- VIEIRA REIS
-- saúoo nos postos da P-º'icla Rodoviárta Federar

Modifica a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre oEslatuto
da Criança e do Adolescente", estabelecendo limites ao funcionamento de
casas de iooos de compU\adores.

4362 2004 DAVI ALCOLUMBRE Allera a Lei nO 9.604, de OS de fevereiro 00 1998, para pennilir o repasse de
recursos do Fundo Nacional de Assistência Social a entidades ou
orQanizaçÕ6S civis reaulares.

4363 2004 AROLDO CEDRAZ Dispõe sobre a isenç:io de pagamento de ingressos ou qualquer outro tipo de
cobrança para acesso a parques de exposições os profissionais tonnados em
Ciências Agrãrtas.

4364 2004 JORGE PINHEIRO AlIera a Lei nO 10.748, de 22 de outubro de 2003, para dar preferência. no
âmbito do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego para os
Jovens, acontratacao ele orraos e ela outras prOvielências.

4365 2004 JORGE PINHEIRO Acrescenta os §§ 3°, 4° e 5° ao art. 52 da Le; nO 8.078, de 11 de setembro de
1990.

4366 2004 ZENALDO COUTINHO Altera o art. 20 da lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Que dispõe sobre
a concessão do beneficio de prestação continuada aos idosos e aos
portadores de deficiência carentes.

4367 2004 ROBERTO GOU\l~\A Disciplina Q estatuto do trabalho de movimentação de mercadorias em geral e
dê outras providências.

4368 2004 JURANDIR BOlA Introduz modificações nos artigos 54 e 55 da Lei nO 9.503, de 23 de
setembro de 1997. Que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

4369 2004 MOREIRA FRANCO Institui isenção de tributos federais incidentes sobre produtos destinados à
alimentação humana.

4370 2004 MOREIRA FRANCO Fixa prazo para conclusão dos processos administrativos fiscais no âmbito do

1111~lllllllllmllllUtllttll1249
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CAMARA DOS DEPUTADOS

: 4387í20õ4ILAURACARNEIRO Acrescenla o § 5' ao Art_ 616. da Consolidação das leis do Trabalho.
I ......~ I dlJ!U'fdJd fJCIo Dcu"lu--Iei li" ~.4~2. d6 i" de maio de 1943, que dispõe sobro

i:t (,..,Jn í:J!uliecJa,;;a~"; ()(.i ~,J COkJLV8.

N' 'ANO' AUTOR --- EMENTA

I I _I Min,sténo dOI fazenda.

, 4371 '2004 I PAS roR REINALDO AJlora " Lei n' 10.925, de 23 de julho de 2004, para reduzir as allquotas da

14312 ~2~ CARLOS NADER

conlrilllJlÇ<-~ ""Ia o !-IS,PASEP • <la COFINS incideo\fls na lInpurtaç.kle na
comorcia~o do mercado inlemo de farinha de tnoo.

" -D-s~o'" SI'LHl' ~ltr.jWVd l.kI ~dY,j::' "dIa ytlbli.mlt.~ IIO:lo e6laOOnarncntO&.. e da
I I . : ('UlrélS pro"'ldflncléJs."
. 4313 I2004 ICARLOS NADER I.D sp.ie sobre a obrigatoriedade dd reahzaçao periódica de assepsia nos

'Jl:S '.: J'tora .;11i: 'jo~· -~:os. ..:h.:CI!': ,\'"( '.Je'i e 11~ lr.e!f-<:'im(·'llns de I

,--'

I

<l I> P I
I I I !6n!>ino PÚb,~~, ~ particulares nas atJV1dades espurtivas ou de recreaçao e dê I
L..--J_.~ . .Ii'utras..fl.~(WII:tóncl~S .. - -;;:;-c;--,-,------:----:-=-:-:c:-:;;--,-,-c::-::;-::-c:=-:-.

4J74 100..: RICI\RDO BARROS 1,\;,8r3 iJ ... r.' :L~. ,~.:: 2: tJt) sel.:.:rr,:.)fJ du ~ r'>.:,. C110sp0ndo ~t' i.llrmu/ltO$

I ~ _ 1__ ~""."c",_ I
I 4375 . 20ú4TLlNCOLN PORTElA --nfAcrescenla par~grafo ao a~. 45 da Lei n' 9 504, de:lO de setembro de 1997, .

.-r.-=="===:-;-__P.'",,=-:e,,,=ubclecc· .ll !I~~ f'3r,d as Olblt,j:OOtt·. Ir 37f1T2004 1UNCCX-N POR1ELA ~r:O:~~~~ ~~~~~~ :F;~.~"~ ~~~~_de_2000_,~~_di_spor__~_~
,-4380 1-'03' MÃ"Á UO-R-OSÁRIO Altera o paráll"dlo .' do a~igo 47 da Lei n' 9_394. de 20 de deZomllro do

1996 • Lei do Oirolri2e. e BaSllS;d,;a~E",d~uea~~-o,,::'c-c~====;;;;-==:::--!
4Jd2"" :,:)0-1 Cf: ·:IT:, PINHEIRO I,'\'~rasc(tnta dispnsiliv<.-.;~ lf'i :1" 9 394, do 20 de delambro da 1996, de fonna

I I !a conskterar os gastos com o uniforme escolar como gastos COOl manUlençao~

---i e desenvolvimento do e,"n'Esi"no"'-=--::C'7'7õ:':7::-:-=C-:;::-;;::::==-.~7i:=:-:;.
4383 :'1)04 "c"E"'lrc"IT".;--.p"'lr,HE~RO -;..;:--~"~;·S:JDre 1 lr:··,sportc por amht.J~~(;ia <f C;]fg.:.J de Si'.:i!ema Uniro de

~ 20041 CELCITA PINHEIRO +~~~:~,~~O do Có<!i!Jo Ci,,' <1UO trata do abandono voluntãrio do la,
,(li rJI

A'~

~".~~'r;;':
----------------------,

4388 2004 NELSON PElLEGRINO DispOO sobre O lrabalho educativo de que trata o art_ 68 do Eslatuto da

,

cnao,." e d(, Ar!olesr.on~e.

1

43if"1 iÕÕ4"fJõAO CAMPOS DlsVõàsõcirã a gi'atui<Jade dõtr3Si8d6~interesladualdêcã~veres ou rtl5108~1
' I mortais humanos, bem como de órgaos e tecidos humanos para rins de

__ : .~ , o "_ ~f1~~r~.:~e2..J~br~p.~s!!c_transfX'rt!_?ér~~ o

)
4391 '12004 'I ENIO BACCI ~Discoplina a COIJUlicação plbllcitãria_ men:adológoca elou inS~lucional~e. Ibebidas alcoólicas, advertinda que ·0 ALCOOL EM EXCESSO FAZ MAL A

I So'.,j[,'E E PODE L~v.•.R A QEPEN[,~NCIA
14392 12004] ENIO BACCI '-1 DiSFóe sobre a isenção do IPI - Imposto sobro ProdUos Indu,trializa;,os.nã1
" , -. _ -1--' .• ~~u~s.i~d!móV!'is_~~Q!8~~"~~~tmsp'!-oyjdê:~cias. :

~
4393 • IJt.: , ENK) "':· ..'\CC, I~::,.JÕlI ~lJOH) ., COI1......:&São gr.:ttUIId de R_lUAO;";{A Ja Hiú:,;rAS·, par... I

I j p'!!!::-slanles adoras de Deficiência Imuno! ica A -rida· SIDA I HIV.
4iu-r-;;Q04 , ENIO BACCI Ois:>6e-sÕbrA J relirada e transplante de tecidos, Ó/'lJir)S e 'Jartes do corpo

I
' I \ \humí:Jno, com .•n!li IVfapflUbCus. nurTlélnllãnUb til 1.,;M;r,1LIhl,,;vS b rosp.:.co'fV

'tl91'5l.n:>. oos doc.umanlo.s. de identidade, da opção '\)ela nã<>-d,{J.açAo 6 !M
____ ,OLtra!.?",ârl{.nc;?.:. '

bJ'4397 ' <00.;'-1 ENIO BACCI' fAcrü",õnta-PUlilllrato "'ao <it,Q~Y.-'; d;jno;,,!iKiâÇãõao",ii9o 145 do I
I Codtgo Penal. !
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PROJETO DE lEI

N° ANO AUTOR EMENTA
industrializados aos instrumentos e ap~relhos métlicoRJ'IUB menciona.

4407 2004 ENIOBACC\ Proibe a publicidade de tabaco em qualquer órgão da imprensa e dá outras
Iprovidências.

4413 2004 ENIOBACCI Implanta no sistema de ensino público o Programa Respire Bem, a fim de
sanar dtllidênr,;ia~ respiratóri<Js por mal po5icianamento dentário e dá outros

I providências.
4415 2004 ENIOBACCI Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Apoio às Micro e Pequenas

Emcresárias Rurais, e dá outras crovidências.
4417 2004 CORAUCI SOBRINHO Acrescenta parágrafo ao artigo 468 da ConsolidaÇào das Leis do Trabalho.
4420 2004 ANNPONTES Allera a Lei n" 10.925, de 23 de julho de 2004. para reduzir as allquotas da

contribUição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes nas operações de
importação e de comRr,..j~lização no mercado interno de produtos derivados
do milho.

4421 2004 ANTONIO CARLOS BIFFI Altera o art. 9° da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, com a redação
alterada pela Lei nO 10.177, de 12 de janeiro de 2001, para conferir aos
Conselhos Deliberativos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das
Regiões Norte, Nordeste e centro-Oeste o poder para autorizar o repasse de
recursos dos Fundos ConstitUCionais de Financiamenlo a outras instituições

'4422
autorizadas a funcionar Delo Banco Central do Brasil.

2004 DILCEU SPERAFICO Dispõe sobre o Programa Nacional de Ampliação da CapaCidade de

~25
Produção das Microempresas.

2004 EDUARDO PAES Dispõe sobre os incentivos fiscais a serem concedidos às pessoas físicas e
jurídicas que invistam em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
- MDL que gerem Reduções Certificadas de Emissões· RCEs, autoriza a
constituição de Fundos de Investimento em Projetos de MDL e da outras

Iprovidências.
"26 2004 JOSE; CARLOS A1lere a redação do art. 66 do Lei n" 8.213, de 2.01 de julho de 1001 Q do art.

MACHADO 2ada Lei nO 10.888. de 24 de junho de 2004, para fixar em 18 anos a idade
limite dos deoendentes para fins de direito ao salário-familia.

4427 2004 PASTOR FRANCISCO Dá nova redação ao inciso 11 do artigo 25 da Lei n" 7.210 ,de 11 de julho
oLlMPIQ lJe 1984.

4431 2004 CARLOS NADER "Fixa critérios para as pulverizações de inseticidas. herbicidas e congêneres,
Ipor via aérea, em áreas agrlcolas e dá outras providências.~

4432 2004 MARIO ASSAD JUNIOR Acrescenta parágrafo único ao art. 17 da Lei nO 6.938. do 31 do agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

4433 2004 JUiZA DENISE Acrescenta parágrafo único ao artigo 24, da Lei nO 9.096. de 19 de setembro
FROSSARD de 1995, que dispõe sohre partidos políticos.

4434 2004 JUiZA DENISE Determina o lançamento obrigatório de dados nas faturas dos serviços de
FROSSARD telefonia.

4435 2004 JUiZA DENISE Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 39 e ao artigo 40,. e acrescenta
FROS5ARD Inciso ao artigo 47, tOllos da Lei n° 7.357, oe 2 lJe ~tembro de 1965, que

disPÕe sobre o cheaue.

f-~-º- 2004 ~OBERTOJEFFERSON Altera aLei nO 8.501 de 30 de novembro de 1992.
4441 2004 TETt: BEZERRA Proíbe o cancelamento de créditos de pulsos ou minutos não utilizados nos

,planos oÓs-oaaos de telefonia fixa ou móvel.
4445 2004 IRIS SIMOES Altera o Decreto-Iei na 37, de 1996. e a Lei n" 8.032, de 1990. para conceder

isenção dolmposto de Importação e do IPI na importação de equipamentos
de radiocomunicação realizada por radioamadores e para serviços de
radiodifusão na faixa derâdio cidadão.

4447 2004 ZEGERALDO Acrescenta dispositillo ao art. 734 do Código Civil, para tratar da
identificação, por intennédio do bilhete de passagem, da pessoa
transpOrtada.

4443 2004 MARINHA RAUPP Dá nova redação ao art. 71, 72 e 124 da Lei n" 8.213, de 24 dejulhode 1991.
I para oermitir a concessão de salário-malemidade à segurada c1esemoreoada,

4449 2004 MARINHA RAUPP Estabelece regras para a renegociaÇào e o alongamento das dividas das
micro e oas DBauenas emoresas, e oa outras oroviOênClas,

4450 2004 VIEIRA REIS Altera a redação dos arts. 131.285 e 286 da Lei nO 9.503, de 1997, que
'Institui o Código de Trânsito Brasileiro" para dispor sobre licenciamento e

1111~1111111111~11111111111251
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~~ursos CO[ltrB infrações. _ _ _ _ ,I

4451 2004 CARLOS SOUZA
--

r.toclJfica a redaÇáo do 011. 14 da L.. de ExecuçAo Penal- L.. nO 7.210, de l' I
de Julho de '1)84, Indutndo no referido an.:go, como modalidade assistencial, I

I as praticas {:g>Ortivas.
«53 ' 20'" ENIO BACCI Serau ~pllcaJ;;I~ em dobro. as pona<;. mo:ult.:m!e.. (iA ~ÇÕPS r..nm dllnO& iI

inteQri03de fjSlca da vitima e d~ ou~~~~ências.

«55 2004 ENIO BACCI De'ne a }unlada de folografias nus aulos. proiblndo-as quando
sensacionalistas, Bda outros providénc;Js.

4450 2004 ENIOSACCI Altufa Inicio d~ contagem da lJrdLO~ t::ll lJl.dyUt!5 t: irllimaç.óes e dá outras.
IDro'v1dências.

-o~59 2004 ENIOBACCI InstJlui a reabd.tadk> cnminal de oficio t dá o~tras~ovi~nc.as.

4481 2004 ENIOBACCI Regulamenta a exibição, em jur;, de fol.:>gr3llas sansasionallsws, e da outras

4463
IDl"ovidências.

2004 CARLOS SOUZA Acrescenta os parágrafos 1° e 20 e d6 nova redação ao art. 308 da Lei nO

44641'2004 I DELEY

9.:>0:>. de 2:> de s&lembro de '9117, aumonlantlo as?"""" para""?'--j do -l'3Chas,- ou "DetJas-
. E:slabelece medidas para o controle de rivifaurld nas Irr.adi&Çoes de

-4467 12004
!aeródromos.

FERNANDO LoPES I,Dispõe sobre ressardmenlO pela terra nua a res?EJCtivas tklnfaitorias nas
I ,i:t4;üt:t~ 1Jt:~~lJfolJl"iicllólict~ Vlomovidd.!l ptl"a UI.iJo pcHa fiM de ""forma agrárill,

~:~~t::;:
o dá outras DfO\IK1ências.

JORGE PINHEIRO OI5{)ÕC sobre o alendlmento a emergências em f<lculdadas e universidades.
I cub1iSJ~~nyadas.

JORGE-PINHEIRO Dispõe sobre obrigatoriedade de r.omunl(;8çào pré"ia de aumento de tarifa.r··%.....-"_·""""""-.4472-, 2004- ZONTA Modifrca os art. 33. 34, 36. 37, 40 e 45 da lei nO 9.504, de 199;", alterando os

'4414
v-ª!('I~o; d::l>:' n1ulta~a!i.

2004 I SANDES JUNIOR Acrescenta paragralo ao ano 73 da Le. n' ~.5()4, de 30 de selembro de 1997,
disoondo ,;obre a uansferência volullt;llia de recursos em ano eledoral. _~

4476 20041 SANDES JUNIOR DISpõe sobre a destinação de espaçcs para a instalação de órgAos
oIILt1yr,jIlL~ lJv Siblll:l1lld Nd....iUrlC:Il lJ., Dere~d du Cvm:lumidur """ w&hopping
canter"' e em locais deslinado5 a feiras e a e:tpo'1lÇÕ9s comerciais e

I Industriais.
4476 2004 ENIOBACCI Acr.sce paragrafo único ao artigo 243 da Le. n° 8.069 de 1:> de julho de

•1990. e da outras providências.
44N 2004 ENIO BACCI Proibe a venda de annas e similares. mesmo que de bnnquedos. as cnanças.,

6_d:' oulras pn?Vidências.
4482 12004 ENIOSACCI Esli'tbelP.Ce normas parH fiscalizaçAo de poços artesianos e dá oulras

, Drovidéncias.
'44ãJ 12004 ENIO BACCI D.spó<> sobre o controle da potabilidade dos poços ar1e"OIlos e dá outras!
~~-f-- .___.~__ ~rovi~.!'.c'as. . I
~7 ~OO-4 eNIO OACCI I"'rolbtt qu,~Iq\ler. imagom de Ct'ianÇ<:ls envolvidas em ato infraGlonal o dó I

, outras Dro~\~S..

446:h04 ENIO BACCI Prevê recursos no orçamento para programas em favor da criança e

~6~ I ~UU4 ~l=t<IUt-AAüA
adolescen~e e dê oulras oroVldências.
Acrescellla o paragrato unlCo ao ano 2~ do 1.Ject'eIcH.81 n" :l.b4M. as I oe i

l44i,o-1200.
roo-.:. _________ d~zembrode 1940· COCIlgo Penal.
BETO ALBUOUERQUE 'suprime o .nciso IV do artigo 12 e modifica o artigo 13 da LI> n' 10.260, de I

I I 12 de lulho de 2001, Que dispõe sobre o Fundo de Fmanciamento ao
, Esludante doJ Emilno Superior, e dá outras proVidências

L4493 1 2004 LEONARDO PICCIANI IAcre.centa InCISO VI, ao § 2', du ano 121, do Código Penal Brasileiro -

i UM h,>04
~~ : Doc.retcHel nCl 2.848. de 7 de dezembro de 1940.
ANN PONTES Alt9f<J a retklçào do artigo 245 da Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1090

-Estatuto da Cnança 8 do AdoIescente-.
4495 12004 EDSON DUARTE Dispõe S<Jbre a responsabilidade civil das empresas detentoras de dire~osde
~~~ pal.cn!l1!'s sobre a lecnologla de engenhana genollc.a a:JJicada em olanlas.

44e8-hcOO4 CARLOS NADER i~""'"; P'''Y'""'" "" C."";lu "df. r,,,.,,d•• ",","".1 ,"",vi•• ",.." e.'ud.",",
~. _ io-ricAR e dá OI.Jtras Q!Ovidéocias-

04500 2004 CARLOS NAQER _~Dispõe 5übre o P rama de Conscientiz3 ão sobre ·Consumo SustenlAvel-
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N° ANO AUTOR EMENTA

- e M outras omvirlÂncias"
4501 2004 CARLOS NADER "Define critérios para instalação de equipamentos de controle e fiscalizaçao

eletrônica de velocidade naS rodovias e dá outras providências·.

1
4502 2004 PERPI:TUA ALMEIDA Acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nO 8.429, de 02 de junho de 1992, para

I c;aracterizar çOITlO ato de improbidade administrotivo a oonoess3o de
1 beneficios de programas sociais governamentais em desacordo com os

critérios fixados em leí.
4503 2004 EDUARDO PAES Institui a auto-vistoria pelos condominios. dos prédios residenciais e

comerciais e suas inslala<;ões e dá outras prOVIdênCIas.
4507 2004 COMISSAODE Altera o art. 6" da Lei n" 10.186, de 12 de fevereiro de 2001.

AGRICULTURA,
PEcuARIA,
ABASTECIMENTO E
DESENVOlVIMENTO
RURAL

4508 2004 KELLV MORAES Acrescanta dispositivo 30 Estatuto do Idn!lO. para assegurar. às pessoas com
sessenta anos ou mais, a gratuidade da utilização das rodovias e obras-de-
arte especiais, integrantes do Sistema Rodoviário Federal, exploradas
mediante acobranca de DedáQio.

4509 2004 PROFJ:::$$OR IRAPUAN Isenta os candidatos desempregados do pagamento de taxa de inscrição em
TEIXEIRA concursos oúblicos e dá outras Drovidências.

4511 2004 ALBERTO FRAGA Institui o estágio de estudantes de Direito nas Policias Civil e Militar do
Distrito Federal, e dá outras Drovidências.

4512 <:'004 VIC~NTINHO Institui Proarama <le AlimentaclIo oara os Traballlaoores Rurais.
4513 2004 LUIZ CARREIRA Denomina Rodovia Celso Furtado lrecho da BR-101, na fronteira entre os

Estados do Espírito Santo e Bahia até a cidade de Touros, no Rio Grande
do Norte.

4516 2004 BERNARDO ARISTON Dispõe sobre a duração da jornada de trabalho dos OperBdores de
Telemarketino.

4517 2004 ALEXANDRE CARDOSO Altera os arts. 98 e 99 da Lei n" 8.212. de 24 de julho de 1991, e o art. 10 da

451'8
Lei n" 9.528, de 10 de dozombro de 1997.

2004 ENIO BACCI Altera a CLT, definindo alcoolismo como doença em eventual demissão do
emprooado e dá outras providências.

4519 2004 ENIOBACCI Define data de 'Pagamen\o do abono negociado de ~!3 õa fár\as fl dá outras
I orovlClências.

4520 2004 RONALDO DIMAS Altera a Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para revogar os artigos 66,
67 e 68.

4521 2004 LUIZ BITIENCOURT Acresce inciso ao art. 31 da Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para
incluir entre as incumbências das empresas concessionárias de serviços
oúblicos a obrigação de manter atualizado o cadastro dos usuários.

4522 2004 CELSO RUSSOMANNO Altera a Lei nO 8213, de 24 de julho de 1991, para incluir OS portadores de
defil'Jência manta! entre O!l hAneficiarios da Previdência Social. mediante
declaracão iudicial da incaoacidade civil,

4523 2004 LAURA CARNEIRO Dispõe sobre a aplicação do disposto no art. 50, inciso XXXIII. da Constituição
Federal, e dá outras providências.

4524 2004 ENIOBACCI Altora o Código Florestal com preferencial reposiçõo mlnima do 50%
I (cinQüenta par cento) de espécies nativas e dá outras DfOvidências.

4527 2004 CARLOS NADER "Assegura aos Professores da Rede Pública de Ensino Médio. Fundamental
e Superior agratuidade para o ingresso em Espetáculos Culturais e dá outras

. providências.·
4529 2004 COMISSAO ESPECIAL Dispõe sobre o Estatuto da Juventude e dá outras providências.

DESTlNADAA
ACOMPANHAR E
ESl UUAR PROPOSTAS
DE POL/TICAS

I PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE.L531 2004- ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a renegociação das prestações em atraso do siSi8i1la

____ MENDES THAME Financeiro da Habitacão - 5FH.

11[11~llI1l1111111~llmlllllII1253
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CAMARA DOS UH'UTADO:S

I PRQJHO DE LEI
,
pi' ! ANO I AUTOR EMENTA
. 453? •. fJ'J'\ -1- !'J!:'; C01'~f)- Ot'IIOR\lrl.1 INSTlTIJ!0 crLSO .FU~T"DO .00 SF'.~I~RIOO o Instituto,

l ' . Nacional do sem..Arido ·INSA. cnado. pe.Ia Lei nO 10.860, de 2004. com sede I
____I _ , ~m Caml""'1 Gran~no Estldo da Paraiba. . . .
4~34 :':'lJo41GO~JZf;::A PfdRIOTA . Dls~õe :;:,{,oru ...:)\. r']ill. oIE.lC.lde (la ~..lja cbsb bá ..ll.4J ;lloduzida 1ft dlStriburrl:)

\ : i nO l"Joís pclo Podof' PU!J1;co ou pol:J Inidativ3 privad3 contor pelo menoç dois

L~ _. . Iiv~os r~~~senJ8!i.~os_lja~!lura nacional.. __ .. I
; 4535 _''.'(1_' 'I C..i'.j~.ll..' J N/,LJER "Ll-",poa ~ll:Jn.: ti~ p.. o,;.IpliJ5 ddS ...olio..-do publll.;dS ua ,ncwlivo à doayiiioI

de o os e tecidos e dê outras providências,- .
1 4536 ;'004. CAHlU'; NAOfH ·Ulo;pue sobl"B a ooMatorlMacJe ele serem Construlrjas rampas dtl CIt.:tlI5W ,

I I~~~e~s':ue:~=e~red~~~~:~u~~s~e~~=~v:)·I, d'~·pondé'iCI;]S· __ .-h_===::-i

I4537 <OU. r-CARLOS NA:OÉR - '1 'DIspõe SObre a obngalonedade de cinemas, teatros e eslabelecimentos
noturnos com sonorização eletr6nica e ao vivo. terem luz de emergénci3 e

'14~iãT2OÕ~ NEY LOPES ~=:'i~~~-':~·conto de "'Mçn" de "'lAmm'ln""çllês I9ferenle
__ .---L- E ace~~~~~ra os pro!essores do ensmo médIO e supenor.

4:-;40 2()(.~ EDUAFOO CUI.JHA At..l~SCtt \!i:ipot.i~i ... o ac: ",rt. 266 do De.:.reIV·U'1 ;10 2.Ma ::la 7 d~ ~·~zembro do~
1 11g40 có<r Pena', e dã outras rovidOnClaS. _
r-i5ii 2004 EOUARDO CUNHA E~be",", d obrigéttQlieda~ cIel$ over~OrlllS de lolefonia colular no torri4.ório

I
· I bra::ãtlel'u de p.JdH.l 1Ll...l' se...s l4rtótl& de roc.M~à t)a,a te,eflJOei iJ'·.)- ~();). l:

I dã outras providêndes.

:45.44 :.!iJ4J4CI\l3U ..ú.:;~ - Modrflca a~~os artigos :t4ü e -i4Yci)-COOtgO "'anal BraS.II81ro·

~ t
I~Óecreto-Lel n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940}. I

,

445454'&5 7004 JOAOUIM FRAN~'SCO 1= so~',~nçao d' taxo de IOSCriçào em COflClJ""'S pUblicos e dá I
2004 EDUARDO PAES Institui Que toda licitaÇão vollada para operações de compia -e venda de

en~lyja ,-,lóln':.1 :"'l7lu'.>i."e n.l R"'ooa'j·:JC:a de Ip.il,;~. lerá a Bolsa dfl Va!ores ck"

I
Rio de Janeiro 4 BVRJ como local oficiai de receOlmento e julgamento das I
proposlas, :õln~ra drspos,itivo da l<Ql nO 10848 dg 15 rJo março ~A '004. QUP.

di':;.... &:"":bre :1 C~.' .Jfl;;alilJcão de enerwa e!{:IJlC.J e (J Ql;~::i ?/ovidénus!l. I
i- 4547 T'Õ04 MARIA HELENA Dispõe sobre a aplicação de Iarilas unitonTIas nos seMÇQS de

_ .__ 'e\e~u_nica~es.. . -----.-=--="'=-c-=".-,,--,--;-,.,...--;-;=""
45-iO 2(:,1,; Ao; ;·:0; ,....... C'ARl.OS Il\l....lu~lHa P..lId:t ",ru dO 011. 11 Ud Ll:;li fi" f3.83ú, \Jt:l' 22 du ~tt:llll"•.., u.: 1900,

I MENDES TliAME proibindo a penhora da depósitos bancârios ã viola, quando da cobl1lnça da
Idl~dJ afiva da União, dos Estados, do Distrito Fedoral, dos Municlpios a aas
ras vas aular uias.

,4549 2004 CARLOS NADER

4550 2004 CARLOS NADER

~Dispõe sobre a impmssêo de aviso nos rólulos das bebidaS alcOOltCaS
a1t·rtando sobre os riscos de : !..lU r::onsumo dur:-tnl~ .';1 gravidez ft fiá outras

rovidéncias.•
"Autoriza o Poder Exec.urvo a implantar aparelhos com sistema de rato x
P<)l3 in'ipaOOlr'l..il" tOOL''i (j'J obleto'i. 'J01S<!s .""! saG~las quo entramm l"as

nitenc:;.iérias e dê outra ldências ..
4551 2004 ,JOS PIMENTEL EqUipara o exerclcio dos cargos publicos que designa como de efetivo

~ g ....rdr:lf.' da .\dvoc.;"cia. p;'II.1 rl~';.. l~'" ("("IlC'I.;"SO (V·lb1ICO 9 rt::'l ,,,.Ir:"'"

rovidêncFa5.

,
57 í'oW

145\11 r2OO4
__ L-

4553 2004 L08BE NETO . R"IIulamenla o inciso XVI do art. 22 da Constituiçao Federa' Que !rala da

~
C;)f".!,'n.~o c.. SI ..lema h:..clC.nal de E:n.l r o (' 11~ ,JUlrGs ro~dõncias.

4514 2004 S nelo MII1AND.A. RegulamenUl o Art. O" de ConatltutçAo rederal, que dl~ sobre III

_ • o o~aniz~~sin_q~~dáputras~~ê~.,~~:-_

455~5 200..; HE,.... r..:.I:,)UE FCi~ TANA :\ 016pÕ8 ::;obre d obrigatoriedade da NatlJreza Publico dos Bancos de Coroa0
Umb·II,ic,a\ a P\acen\álio e óo ArmazeoamontG oe Embnbes resu'i'tctn'Los Oa

. . _ _ ' Fp.rtlllzaçao~lSIl(].!I_6 da OUI@S pro~tO_ênaas. - ~--::==::-::-l

ONVX LURENb.JN1 ~Dt>póe sobre a <leslinaçolo de recursos com pub'CKlada, diV\llgaçao e
propaganda irIS1ilucional dos órgãos a enbdades da Administraç:lo Federal.
na prodJçáo de obm5 ~terárias de autores brasilolros. _. ._ _ _

SILAS BRASILEIRO Cna o Fundo de Aval para operações de crédIto ao amparo do Fundo de
Oelesa da Econom.. Cafeeira, FUNCAFE. __--I

11/111111111111111111.11
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
4563 2004 SILAS BRASILEIRO Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de programas de crédito

~5
educativo intemopelas instituicoos particulares de ensino superior.

2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o prazo de postagem dos boletos banCários, documentos de
cobrança ou similares por parte das empresas dos setores públicos e

'456ã
privados para clientes e dá nulm ['lrovitl/lncias."

2004 CARLOS NADER Dispõe sobre a publicação nos classificados, dos jomais, de advertência
quando a exploração sexual e maus tratos contra crianças e adolescentes e
dá outra providências."

4569 2004 CARLOS NADER "Ill~titui medidas com o objetivo de facilitar a bU9C8 e a localização do

f------.
i pessoas desaparecidas e dá outras providências."

4570 2004 CARLOS NADER "Autoriza o poder executivo a implantar programa de aproveitamento de mão

~.ffi"t 2004
de obra carcerária e dá outras providências"

CARLOS NADER "Fica assegurado às pessoas cegas o direito ao acesso a infonnações
1 I escritas em relevo pelo sistema Braille em todo território Nacional e dá

i outras Doo'lidãn.cias."
--.-~~~

~2_~. SARNEY FILHO Institui o Dia Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.
4573 2004 SARNEY FILHO Dispõe sobra a co-qestão de unidades de conserva~o.

4575 2004 CELCITA PINHEIRO Detennina que as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados a grupos raciais. étnicos e religiosos possam ser objeto de ação
civil pública.

4576 2004 GIACOBO Altera oart. 4(> da lei n(> 10.964, de 28 outubro de 2004, Que trata do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e (;()ntribuições das Microempresas e
Empresas de PeQueno Porle - Simples.

45n 2004 OSVALDO REIS Dispõe sobre o horário de votação, alterando os Arts. 144 e 1ó3 oa Lei nU
4.737, de 1965 ( Código Eleitoral~

4578 2004 CORAUCI SOBRINHO Acrescenta, onde couber, inciso ao artigo 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio
de 1990 e dá orovidêncías correlatas.

4581 2004 COMtSSAO Toma hediondos os crimes da lei nO 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.
PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR A
ATUAÇÃO DE

~'~2
ORGI\NlZAÇÕES
CRIMINOSAS
ATUANTES NO TRÁFICO
DE 6RGÃOS HUMANOS.

2004 COMISSi\O Altera a Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, a Lei dos Transplantes,

I
PARLAMENTAR DE alterando os artigos 2°, 3°, 4°, 6", 11, e 13, acrescentando parágrafos aos
INQU~RITO COM A artigos 3°, 4°, 9°, 11, e incluindo os artigos 10·A, 13-A e 13-B.
FINALIDADE DE
INVESTIGAR A
ATUAÇÃO DE
DRGANIZAÇOES
CRIMINOSAS
ATUANTES NO TRAFICO
DE ÓRGÃOS HUMANOS.

4583 2004 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a dedutibilidade de medicamentos de uso continuado na
apuracão do imDOsto de renda da pessoa fisica.

4584 2004 EDUARDO CUNHA Dispõe 50bre a oorn;e5são de bol:sa de estudos ilI e5tudantes em instituições
particulares de ensino superior Que comprovadamente prestem serviço
voluntário.

4565 2004 JUUOlOPES Acrescenta <lispositi'lo àlei na 8.036, de 1900, que 'Oispóe wl.lre <) FUl\oo 00
Garantia do Tempo de ServiÇO, e dá outras providências', para eXigir a
apresentação de atestado de qualificação nas operações de crécHto
realizadas com recursos do FGTS.

4587 2004 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de equipamento emissor de
cupom fiscal em estabelecimentos que efetuem venda a varejo de
combustíveis.

11~1I~11(111111111111111111255
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PROJETO I)f U:I I

N° ANO AUTOR EMENTA

4582 2004, DIMAS RAMALHO
I

4588 2004 ROBERTO MAGAlHAES DIspÕe sobre o dominio e posse de monumenlo relKlioso constituldo da Igreja ,
de No S. do Carmo de Olinda e respectivo terT9fl(j. i

Allera a lei nO 8.742, de 1993. que dIspõe SíJbre a orgamzação da
ASSistência Social e dá outras providências. aumentando da 1/4 do salâno

I rnlnimo para ...m salário rnlnimo a r&nda máXIR"3 Meosal dt:. fí:lmlll:l r-.cvn

deooenle ou-,!id~o!!so~.~--:--;:---:c----,-====;-:=,....,:-:--=;;:;:::;:::i
4583 2004 VICENTINHO InSI,tui isenção da ConlnbUlÇào para o PIS/PASEP para as entidades

I
'SindicaiS de trabalhadores e remllB Créditos tributãnos da contribuiçào para o

PISIPASEP e Ud C"O",F~I~N",S,::'=========;-:;",,-;,:;-;:;::;;;;;;>=1'4s95 2004iJOSE CARiÕS~Al=E;cLU-cI-:A-+'oi'J:::I"'er"a"o"'ait-:-4O:§2õe o capul do art.7' da Lei n' 10.559. do 13 de novembro

~
de 2002, que regulamenta o art. 8° do Ato das Ojspos~s ConstibJcionais
Transi!ónas e da outras providências.

4596- ~004 JOAO AlFREOO--- Di~ sobre a responsabilidade na tranSição administrativa. após a
I I oroclamaciio dos resultados eleilolais, e dá outras orovidênties.

4808 2004 FEU ROSA
4808 2004 MARCOS DE JESUS

ln'StJtui o Dia Nacional do Trovador e dá outras orovidências.
Dispõe sobre a destinação de multas e indenizaçoos por lesa0 a direitos do
ÇQ~~dor. arrocaôadas pe\a Uni:.o. institui m&ean)'9rn1)'So oe incenb'lO ~

oondula clQaoa dOs 'fOrOeCeOOI'BS de bens e serviÇOS, e lJtI outra:i
I nfovidências.
AIIera a lei n' 8.069. de 13 de julho ckl 1990. que "Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente. B da outras providêncass·, para Qsranllr acesso
á educação a C"onças e adolescanles internados em hospttais • demaIS
instituiooês de alendlmento à saUde.

4610 2004 MARCOS DE JESUS

1'4611r:l~'~4 MARCOS DE JESUS Torna hediondo e aumenta a pena do crime de submeter aiança ou
~dQleKU"~~ proStitUIC.kI ou eXDI~racão '!õexllal

4012-~ 2004 GERVÀSIO siL~- Inclui no Anaxo da Le4 n.o 5.917n3, que dispõe sobre o Plano Nacional de

;;;;;";I",oo;7r.o;r.-;;;;;-,,,.__+Vi<:lçâO, o trecho rodo.....lário Que especIfica.
~ 461 J -1;'io04 ' GERVASIO SILV'!A'--__.j.!;A"'u'ólo"!,;!"za~o.!P~o'!!d"..'_'rE~>~e~co!!u~liv!!o~a~ins~tilu~irl'pe~n~são~C!."d'".lô_o~u~l!.'ra...sClpro'!>':',!"'~érl~""éa",s':::::=:::-l

1

4014 :'1)04 I ANN PONTES Oi:)pàe soUre iJ l<lilil.i:!ç3o de ....Biculo:. .:Iut\Jlnulor~ U PfOIJi::Iydrldd políocu-

(

" ~ elel!t..al e st'JS sil'r,ilare:i e dá outras Pfo'ltidências
4617 ~004,I LZICO BRONZEADO AcreSl::enta paragrdfo jnico ao Incisc I :XI AItlgú 15 da lei nO 8.ô66 de 1993.

Lei das. lidtaç.~, inCluindo Sistema da certiticaç:to de pnx:tutos florestais
co~ instn.Jmanlo de padronização I

~8-2i)O-4- VIEIRA REIS Proibe SttrVlr ou ....ender bebtda de qualQ\Jer ~~éçje em recrptenla de vidro.
nas boates ti' casas noturnas em todo T~rritório Nacional

-4$21 2004 POMPEO DE MÃTI"'OS""-+O'G'.::a=r.::n7'la"':'o'idC:im':'·'ê'\O~!l<>:-'C\N".r=.e:p1:i'.=n"\io'::':df:,'",".,7.'\I'Cur.=."'d'io:-7\u':m"o"""(N;;·'=OO::;\I::·a::na::-O"':;:Dac'~um--'-)-am"'"
I todo o leni16no da Reaião Sul do Dais.

4823 2004 ALMIR SA Concede isençào do IPI a produtores r-lralS e pessoas jundtcas relacionadas,

f-;;=;:-,==-l-;,="""~==,.,..__,.,.,~e"d"á"ou=l,ra<,,s-'providências.
4826 I 2004 CARLOS NADER ·ç~~,?-p~moBombeiro Professor·
4821 !2004 ICÃRi..0S NADER "Di~e ~:)Ore O Programa de Alimorrtação Escolar da Rede Púb4ica Federal

__I l -'-"d,,,.-"E"'n"'si,,no~,._·----...=...=...7.0=;;;;0;,...,=====-----'
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
483D 2004 CARLOS NADER "Determina a utilização de salas das escolas da rede de ensino público. para

cursos pré-vestibulares comunitários, nas condições que menciona e dá
outras providências."

4631 2004 CARLOS NADER "Dispõe sobre o dever dos diretores das escolas da rede pública de notificar
relaéão de aluno:. com alio Indiçe de falia:. e dá outra5 providêm;ia5."

4632 2004 JAMIL MURAD Altera o art. 25 da Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998. que dispõe sobre oa
planos de seQuro privados de assistência de saúde.

4633 2004 JAMIL MURAD Dispôe sobre a obrigatoriedade de prestação de serviços de
acondicionamento ou embalagem das compras em estabelecimentos
comerciais denominados supermercados, hipermercados ou similares.

4639 2004 CEZAR StLVESTRI Permite a dedução dos gastos com instrução de menor carente no cálculo do
Imposto de Renda Anual das Dessoas flsicas. nas condicões aue estabelece.

4640 2004 CUSTODIO MAnOS Altera a Lei n° 10.482. de 03 de iulho de 2002, e dá outras providências.
4641 2004 BABA Acrescenta. no Código Penal, Decreto Lei nO 2.848, de 1940, o § 3° ao art

317 e o § 2° ao art, 333, transformando o atual parágrafo único deste
dispositivo, em § 1°; acrescenta o inciso VII-C ao art. 1° da Lei 8.072. da
1990, Que traia dos crimes hediondos.

4642 2004 ALEX CANZIANI Altera o art.1° da Lei 8989, de 1995, com a redaçao dada pela Lei nO 10.690,

1
464J

de 2003.
<!UU4 'GIACOBO Toma obngatário às farmácias e droaarias amedicão da oressao arterial.

4649 200"4' JOSIAS QUINTAL Institui o dia 10 de maio como o Dia do Policial Brasileiro.
'4Gsõ 2004 JOSÉCARLOS ELIAS Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Federal do Norte

do ESDIrito Santo e dá outras orovidências_
4654 2004 PAULOBAUER Altera o art. 98 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, para dispor

sobre a remunetacão dos eleitores nomeados para trabalhar nas eleiCÕ8s.
4656 2004 PAULOBAUER Concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria

ou reforma auferidos por pessoas pOrtadoras de Diabetes Mellitus.
4657 2004 PAULO BAUER Acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, de forma a

regulamentar o julgamento das penalidades decorrentes de in~ções

cometidas por veículos de socorro e fiscalização, quando em serviço de
urqência.

4660 2004 LUCIANA GENRO Estende os beneficios da Lei nO 8.632. de 4 de março de 1993, que ·Concede
anistia a dirigentes ou representantes sindicais punidos por motivação
política", aos membros de CIPAs - Comissões Intemas de PrevençãO de
Acidentes.

4681 2004 SIMAO SESSIM Dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Nil6DOlis em Universidade Tecnológica do Rio de Janeiro.

.4667 2004 JOSE EDUARDO Dispõe sobre os afeitos juridicos dos decisões dos Organismoslntemacíonais
CARDQZO de Protecão aos Direitos Humanos e da outras providências.

4668 2004 JOSE EDUARDO Revoga os artigos 59 e 60 do Decreto-Lei nO 3.688. de 1941, Lei das
CARDOZO Contravenções Penais.

4669 2004 ALMIR MOURA Altera a Lei nO> 9.433. de 08 de janeiro de 1997, acrescentando item ao
conteúdo mínimo dos Planos de Recursos Hldricos.

4670 <'004 NEYDE APARECIDA Anera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1991, Código de Trânsito
Brasileiro, incluindo a obrigatoriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas
Dlacas dos veiculos reqistradDs no Território Nacional.

4873 2004 MARIA 00 ROSARIO Reconhece a profissão de Intérprete da lIngua Brasileira de Sinais - Libras e
dá outras providências.

4674 2004 PASTOR FRANCISCO Dá nova redação ao parágrafo 3° do artigo 20 da Lei nO 8.742, de 07 de
OlíMPIO dezembro de 1993 e dá outras orovidências.

4675 2004 WALTER FELDMAN Destina o valor arrecadado por meio do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI incidente sobre o cigarro e derivados do tabaco para o
tratamento e prevencão de doencas provocadas pelo uso desses produtos.

4676 2004 MILTON MONTI Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de salva-vidas.

4677 2004 MILTDN MDNTI Dispõe sobre aulorizacão Dara as Policias Federal, Civil e Militar utilizarem as
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IDisciplina o CfJntrole das Atividades Comerciais e da Se.9...u.~a:~ ~Postos

iliiiliii_lllii;llllilllii~i ,jR
r1")C~,,"emo: :l?72f1· ~

I. 4.,'",....1.-
0

"no: I FAH._,~,OSSNA,oR,D'A"''""LO=S__-H:f9",OO",:---,Có<!==-,T",n",bu1à"""n"0"Nac="IO,,na,,·,"-.--'-"""'---~--~--~-:-J~h vO 11OQ.-ff ' OIt..pÕO cobro ~ ;.;roibl,;ó . d~ l.on~'.1VÇÕ:lo de nOV36 ucin~~ nu,~jo"lcc :;l.tó o:
, MENDES THAME lérmino da cons Ao do de silo definitivo de re·eitO! radioativos.

4114 2004 COMISSAO:-;D~F~---Ir,A;:;It"'.=ra"o'-"Dec=re:;t=<>-'7.Iet"·~n;'· ~3.:;;68:;;9.;'."ôd~e':;l"'de;:-'o"'U""U""'bro'='de=~I946"';1"'-";C;';ód~i9=0':df:"~P;:roce=:::s&o:::i
, _'..:.~ISLAÇÃú Púnal, n~ S&.;.Jo IdI... lIV8 ti run.,;,ão 00 jur.Jdo,L ! PARTICIPATIVA

4715 I2004 !COMIS:;:S~0"'D~O;:_'-----+.Al""-er-a- -"-a"Crt-.-=5711~d~a~L-e7""i-n
oc, -=5~.8-=6-=9.-de-'--'171-de"'-ja~"",~·IO-de-'--'1-=97'"3'"."CC,,"ódC-CC:97""0-d"'"ecl

b-b
'Lt::GISLAÇ-Aú ProooS;:,o CIvil.
I PARTlCIPATIVA

,4116 ILKJ4:-t".;UM'~-;;':t?;,7Lié""----+"A"'lte:::ra=-=o-;a"'rtJg=0"2;;;'.da"'Le:::i-;n'""9".2"89",-;di:e'4"d"e"i"u1"ho=d."'1996nn<'.OOQUA=d;<:':::Spõe=."sobra==..;;:-i'hmhJ LlGISLAÇ"U custas deviDas á Unâo. na Jusliça Federal DO pnm..o e segundo graus e da
PARTICIPA f1VA oulras rovidências.

4717 12004 ,Ci·'~.,ú-SSÃ ·~"'JE""'---+"A"II""'r"a'-'"""'L.."'·"'n'i·";8"'.g~14"'-.-:;~::-n-:;1-;;8-'d:;:c"""no=-Y=-e:::m"b=ro'de:;-:-·1!"!4;;;_;c."-="""=-;·;;D::I'ipÕnC:;;:::-.::-5OO=r.:-:-1o

I
'i..E"';ISLAÇAl) Registro PübllCO de Empresas Mercantis e Atividades Afins. e dá outras
IPARTICIPA11VA providências' e a Lei n' f0.194. de 14 de reverairo de 2001, Que "Dispõe

I SO'.lre ..: l'1sM'Jj,;.;\o {'!13 SOCied3d'3S de cré.Jikl .30 fTticmempreendedor, ..ll~(;j~a

I
disposilivos di1~ I Ais nDA Fi 4n.t. I1p 1~ riA rlA7Rmhm riA 1Q7A, R n'!=I. rlft 1? rbt
abril de 1990. e 8.934, de 18 de novembro de 1994, e da oulras==== -i:Erll .. ldê.,-i,a~: I

4718 2004 COt.ussÂo DE rRegulamenta o art. 14 da ConstibJiçào Federal. em matéria de plebiscito.
LEGISLAÇÃO roforondo (l iniclohv~ populo,.

, "·-'l1T:::P.\1I",Ahm' r2004,Ls~R_lIMBALDI

1''''-

~r~"
- . ~--_. - - - --- -

EMENTA

I lorreo; de ~efonia celular para ino;taléJ~ de «isternas dA n\rtio r:omunicaçAo '
e dá outras o",vldênClas.

~18~ 7OrJ4 CElSO RUSSOMANNO Mera O art. 51 da Lei n' 8.018. de 11 de setemb", de 1990 - Có<!ogo de :
Defesa do Consumidor. e dá outras DfOyidênci...

1

4J8l 2004 ~[R.NAt,ooCORUJA Allcld i:i lt:lId..,,;U Ju~ <:S1l:->. 33,34,:Hl, 37. 40 u 45 Lld Ltllll6
9.~.':~ 30 de

setembro de 1997. para alerar o valor minimo das multas a serem aplicadas
pelo juiz e+eítoral nos casos de descumprimenlo das norrr.as relatIVas tis

t46ãi t2004 AlMIR SA
I peSQUisaS eltis(tls i,)lI;reltlltOfal~e omoaoanda eltlllorai.
Ohriga a qUQ todos os produtos industrializados comercializados, Informem

~b!~_ª---~~J _L~t1~~~~nc~~.~le neste, e dJ o.,!!t.~_s_P~~~~~il~

~~~f MILTON CARLJlAS Disoi>e sobra o ""'OcO-YOluntário na conslrucaõ de tornolos raloolOsos.
~o :m04 ~Il RFRTO t\A!=:.~AR ln~ll!lli a5Ama!!~"!~•.,,,al do ~~êdor

'..,90 ;,':,04 I )C'S!AS aUINTAL Dii~ sJbre o fp.COllhec'mento dos cursos da carreira milItar, como lIhJlos.

I I
para eleito de concursos püblicos para provimento de cargo na área de
segurnnça publICa.

I 4891 2004 EDSON DUARTE Estabelece que os veleulos oficiais devem ter exposto telefone e email para
I req~imento de denÜl'1Clas quando de sua uljliZação_~8 f~€IJ!!devida.
~iiio3 -;004' itaulNHÁ MARINHO O~ wbrt:t i:I ~Ol, ..iI.nJ!,oáo Lid ttCluSiJ~ S1mulldnealJlente à Im~lanlDÇâO 00

bé:lrTaueos em nos naveÇlttvels.
• 696 :-004 CARLOS NADER MOtrI~rmlna (I tl:1entifica~o obngat6na. através de placas lnfonnativas. de

areas de oraservdcâo am"enlal a da ouUas orovldênClas • I
.897 2004 NEUCIMAR FRAGA Altera o InCISO m, do artigo 2f, dd Lei n' 9.503. d. 1997 e OInCISO 111 do artigo

i .lIlJB ri004
---- 24 da mesm.lle' :-=-

IVANPAiXÃÕ' ~resce paragr..fo ao aru90 l' da Lei nO 8.142, de 28 de dezembm de f990.
a Qual (j,soi>e sobre a participaçao dd comunidade na gosta0 do Sistama
Único de Sõ.Judo O r.obl'\.; 0& Iran:sror6nciac Intcrg.)voft".::Jmo.'il:lic jo rocurw~

I rll1anceiros na âraa dd saUcle e dá outras providências.
4899 I7004 IVAN PAIXAO -

Di~pôe sobre a notificação compulsória dos casos de violência por Ioda a
ret.:l:! ~ Sttl'\'lCOS 08 &aüdo o)Jstente no Brusij. I

4704 2004 f EU ROSA Con::eaa IS8nçao aa comnoUlçao ce segUIlCaCO SOCial (ts enollades 1
, rf>!NJ.osas. rftlatJvam(lnle M. remunerações pagas. devidas nu croditadas. em ,

~ 4705
~~ , Yinude de obra. de wnsUucâo de ',,",0'0. ou dd sede social. i
2004 JlJiZA ,DENISE i Da nova redaçào ao artiQo 4'. da Lai n' 4.749. de 12 de aoos'o de 1965. QUe I

""'41 OS
~ _rR()SS~f"D. ___o _cllis~ oobro o p~o","nl'.' da gru~lic.,ção de Natal. ______
20ú4 JUiZA DENISE Acrescenta parágrafos ao artigo 5'. da Lei n' 5.172. de 25 de oubJbm de
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Revendedores de Combustíveis ínst::ll::loos no Território Nacional Brasileiro

4720 2004 CARLOS RODRIGUES Concede vantagens a quem for doador de sangue para a rede publica de
hemocentros. em todo o País.

4721 2004 LUPERCIO RAMOS Prolbe a industrialização. a venda e a comercialização de cigarros,
l;iyarrilhas, charutos e outros produtos que U5em fumo tratado com
agrotóxico, defensivos agrlcolas, pesticidas e venenos químicos
I(orQanofosforadosl.

4722 2004 LUPERCIO RAMOS Dispõe sobre o fornecimento de tiquetes refeição a trabalhadores e dá outras
providências.

47"38 '2õÓ4 CARLOS NADER "Cria o Serviço SOCial Escolar nas escolas püblícas e dá outras providências."

4740 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre 3 criação do Programa Nacional de Protelização para Pessoas
Portadoras de Deficiência Fisica, através de concessão de auxilio para
compra de aparelhos aos portadores de. deficiência física, e dá oulfaS
providências."

4750 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a criação de programa de atividades desportivas no âmbito
dos estabelecimentos de ensino. no período de férias escolares."

4752 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a compensação social em municlpios e cidades, que abrigam
estabelecimentos prisionais e dá outras providências."

4753 2005 CARLOS NADER "'senta a pessoa portadora de defidência fisica, do pagamento da taxa de
inscrição em concursos públicos promovidos pelos órgãos públicos federais."

4754 2005 CARLOS NADER "Altera o inciso IV do art. 16 da Lei na 10.671, de 15 de maío de 2003. que
"dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor o dá outras provid6ncias".

4755 2005 ALMIR MOURA Obriga as instituições bancárias a emitir e enviar. mensalmente para seus
clientes faturas CQlTespondentes a tarifas dos serviços prestados no mês
anterior.

4756 2005 ALMIR MOURA Obriga as operadoras de telefonia celular móvel a emitir demostrativos
detalhando as ligações cobradas dos usuários de celular pré-pago.
especialmente os custos e a duração de Cada uma, bem ;como os tributos

.incidentes.
4757 2005 LUIZ ANTONIO FLEURY Toma obrigatório o fornecimento gratuito de sapatos lespeciais ou de

palmilhas ortopédicas para pacientes POrtadores de diabetes mellitus. no
âmbito do SUS

4759 2005 GERSON GABRIELLI O projeto visa originar recursos destinados exclusivamente para viabilizar a
garantia constitlleional de moradia a todo cidadão t)rasileiro nato e
naturalizado e da outras providências.

4760 2005 LUIZ CARLOS HAULY Ntera o art. 3ft da Lei nft 8.100, de 5 de dezembro de 1990.

4761 2005 MARCELO ORTIZ Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Paralba
e dá outras oroVidências.

4762 2005 EDSON DUARTE Proibe os produtos agrotóxicos que têm como componentes ingredientes
ativos pertencentes ao grupo qulmico organoclorado, sendo vedado seu
emprego na agricultura. no tratamento de madeiras, ou em qualquer outra
finalidade.

4763 2005 CLOVIS FECURY Acrescenta o § 30 ao art. 4D da Lei nD 7.116, de 29 de_agosto de 1983.
4785 2005 AUGUSTO NARDES Altera a legislação tributária, dispõe sobre a apuração do imposto de renda

peJo lucro pm!;umldo, e dâ outras provid/indas.
4786 2005 NEUCIMAR FRAGA Altera a Lei na 8.072 de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre oa crimes

hediondos e dá outras providências.
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, "Dispõe ;obre a obf1galonedade de exame odontológico gratulu em alunos
:<la pré-eSCOIa e ao ensmo 'fw1dllrntmli:ll di:! l~ IJUblK.d e dA outnla
I pro'W'l(lências:
I

4779 '2005 CARLOS NADER

4771 -~<ji5.~ ROOOLFO PEREIRA
4778 í2.1Q~ ÇARL OS NADER

, I
!

l-W ANOT AUTO",R~ f=-,._-c-_---.,..~_,.--,-c--'E""M.ENTA
4787 ,I ?Oo!;T

i
Fnl JARnO PAF~ Oic;:piw:t ,:;nhrP. :li OhrigalnriArfRl1A L1rt ~ In!Jitui~ de Fundo de Garantia de

Reserva de Royalties, para 0& Enles FBdoralivos quo se bel\efi()8m da
participação ou compensação financeira de que trata o § l' do ar1igo 20 da

1--,==-I'-==-J....,==~~==c-_---J-'C"o":n"'S!lllit!!U'SK:· i"ào,,-FederaJ. e dit outras pro\,..dências.
4768 200~ JAIR De OllVClRA Allera o Decreto-l&i n lO 1.076, de '\S dt.l Julho do 'OS1, que ·dicpon~ co i

pagamento do toros 8 iaudêmios os bl:JIares do dOmrnlO ütil dos bens Imóveis
da União. nos casos Que esoeo~-.!l dâ outrd~.,P!g:vidências·. _:-.

4772 2005 ROBERTO MAGAlHA~S Dj nova redaçãu ao § 3' du art. 73 do Lei n' 9504 do 30 de set.mbru de
~ ~--,-__--+ 1U91.
4773 12065' ALBERTO FRAGA ProIIJe a rmpol1Jçjo, a produção e a venda de medicamentos sim'ares. e da

,~=~__._--+~o"u",lra"s~;1.'mr",o'!.v,,,dê,,n,,,,C.l,.a,,s'__~~~_==-"7""~~~=,,,"""7""=-'-"7""-,.-I
'4i'iS 12005 i JOSEBORBA Dá nova redação ao inCiso I do MOlO 1829 da Loi n' 10.406, de 10 do janeiro

de 2002, que ~lnslitul o Código CiVir. --,.---c7------c=-:c--'
Dlscinlina a m~v~nçao de acidentes em piscinas e dá owas crovidências.
"o.'PÕe sour. a obrigaloriedade das escolas da rede publica e privade,
nlotl;urom componhoB -onüdrogar.- 301> liGUe .:iIIluncra: 8 dá outf9ç
providências. ~

I

1 4793 I200JVIE:RA REIS

4781 .2005. MAX ROSENMANN Aoeseeola dIspositivo à Lei n' 9.503, de 1997, que institui o Código de
I------L.- TrânSito BraSIleiro, nara disnor sobre a olaca do veiculo da col~.

4782 12005 MANOEL S.~.\fl3NO_~ Aitera o § 5'00 art. l'da Lei n' 10.177, de 12 de janeiro de 2001.
4784 il 2005 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a proibiçãO da venda de soda çãusllC8 em sUpeml8fCe<los e

I--c==-!-"~-- ~E~q!:=..? THAME çimllareç.
4785 12005 ANTOWO CARLOS , Dispõe sobre a dedução de gastos com ensino fundamenlal, médio e superior

I MENDES fHAME pagos e'TI favor de empregados pelas pessoas juridicas tnbutadas com base
, no lucro reJ: na delerminação do ;mpost"'c-"d"'e-'re"nda,"""'.c-_----,~,___..,...:_:~"..,.,_

4786 I 200~ BISMARCK MAIA E~li::IlJtJIttLlJ.J lJdll:r.{tUeIlUd direta dCr~ rocursos do Orçamonto GClrol da Unillo

~
desljnados à Manulençao da Malha Rodoviária Federal para os Estados, o
Distrito Federal e OS Municloios e dê outras nrovidências.

4787 20Õ5-·~P=A."U"l"O~A""FO=N"'S""O---t'C~0~n~fu"'.r~.ao Municlpio de Praia Grande lSC). o IilUkJ de "Capltal Nacional dos
_•. __~_ Canyons-, :-_~

4788 2005 MILTON CARDIAS Acre",e o revoga dispositivos da Lei n' 10.748, de 22 de outubro de 2003 e
altera dispositivo da lei nO 9.608, dt11 ade fevereiro de 1998. para eslunular

1--,=~~_ _k~~~=~=__-I~''Jc'''o~n'"'tro'''''la'lie'''ao''-'!de~jo!'ive~n!!!s'-n~o!U"p~~}Nacional do Primeiro Emprego.
4791 200'> CARLOS MELLES Allura a Lei n' 10.636, de 30 de d9ZDmb/l:l de 2002. que Dispõe soIlre a

apllca~o dos recursos OIiglnarlos da ConlribuiçaD de InleNençao no
Oomíl1llo Econômico· Clde inclC1enle sobre a imponação e a comercializaç,Jo
do pol,rÓl9O e &QUS dêriv3doG, 9ã~ naLural & MUI derivadOs. A :\Ir.ool RtihC'.o
combustl'lel, atendendo o disposto no § ']O ao art. 1° da lei nO 10.336, de 19
de oozemb/l:l de 2001, coa o Fur,do NilOonal de Infra-Estrutura de
Transportes· FNIT e dá outras pro\lidêndas

Altera ai LeI nO 9.801. de 13 de iulha oe 1999. QUO -estabelece normas para a
organização e a manutenção de programas especiaIS de prolOÇão a vitimas e
a testemunhas ameaçadas, Institui o Programa Fadorai ele Assistência li

VIUmss, e a TeSlonu,nnaS AmeaçélrJa~ ti dt~pOtI Mlore d j.lfQtey;iu de
acusados ou condenados que tenham voluntanarncnte preslado efetiva
colaboraçac à investigação pohdal e ao processo Cflminar, para Inserir
artJgos di sponCSO sob a proIeçao a servidores públicos que deturiem ilicilos

>---+~_---ck--,=~==--__--i-c~oe!m'.!e"!u~·do~~setV1dores da area de segurança pubuca.
4794 2005 VIEIRA REIS Dispõe sobre a diYUlgaçao. pelas empresas presladoras de serviços de

~
'~t:~f~S~la, de fornec&mento e á_9~~~s _8 cnerg~ elétrica. da ~_bela__de_suas_

4795._~, .2(105 I, VIEIRA REIS. Disp.>e sobre os procedimenlos para pre~rvação do local do crime em
• . ocorrências criminais com vitimas fatais e ~~l2lVendo no~cials civis e

1IIIilllMIIIIII.IIIIIII1260
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AUTOR
militares.

EMENTA

4797 2005 RUBINELLI

4798 2005 JOSE DIVINO

4800 2005 CORAUCI 506RINHO

4801 2005 CARLOS RODRIGUES

4803 2005 EDUARDO PAES

4804 2005 VANESSA GRAlZIOTIN

4805 2oõ5 -AlCEU COLLARES

4808 2005 VANDER LOUBET

4807 2005 JEFFERSON CAMPOS

4808 2005 JORGE ALBERTO

4809 2005 EDSON DUARTE

4810 2005 EDSON DUARTE

4811 2005 JEFFERSON CAMPOS

4812 2005 TARCISIO
ZIMMERMANN

4813 2005 RUBINELLI

4815 2005 FERNANDO DE
FABINHO

4816 2005 FERNANDO DE
FABINHO

4818 2005 FERNANDO CORUJA

4820 2005 CARLOS NADER

4821 2005 CARLOS NADER

2062 (JANIOS)

Acrescenta dispositivo à Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, no que
especifica, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Publica e da
outra:> provi~ncias.

Altera a Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985, para criar a obrigatoriedade
de impressão de fotografia do rosto do titular e do co-titular de conta de
depósito nos cheques a ele fomecidos, e da outras providências.
Acrescenta, onde couber, inciso ao artigo 20 da Lei nQ 8.036, de 11 de maio
de 1900 e dá providências correlatas.
Determina que todo produto congelado, venha com a descrição do peso e
seu valor registrado na embalagem. no ato do congelamento, assim Que sai
da fábrica.
Allera dispositivos da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
eslabelece normas oara as eleições.
Altera a Lei nQ 9.504, de 30 do setombro do 1997. quo estabelece normas

Ipara as eleições.
Altera a Lei nO 10.925, de 23 de julho de 2004, para reduzir as alíquotas da
contribuição para o PIS I PASEP e da COFINS incidentes na importaÇão e
na comercializaÇão do mercado intemo de produtos de oadaria.
Regulamenta o ellercício das profissões de Cabeleireiro, de Barbeiro e
atividades afins.
Altera a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sObre a
proteção do consumidor e da outras providências·, de forma a Incluir o.dever
de informação sobre o impacto ambiental dos produtos e serviÇos ede seus

iprocessos de elaboracão e prestacão.
Determina que toda instituição bancária será obrigada a .fnmecAr
mensalmente aos correntistas. extratos bancários registrando todas as
deduções da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira ou
TranSlT\issão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
CPMf.

Dispõe sobre o monitoramento dos efeitos dos organismos geneticamente
modificados e de seus derivados no meio ambiente e na saúde humana e
animal.
Dispõe sobre a aplicação de recursos do Programa Nacional de Combate à
Desertificação e Miligação dos Efeitos da seca (PAN-BRASIL) nas areas
susceptiveis a desertilicacão.
Modifica a Lei nO 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, isentando as emissoras
de radiodifusão educativa e comunitãria do pagamento de direitos autorais de
obras musicais e litero-musicais.
Modifica a Lei nO 10.n9, da 25 de novembro de 2003. a fim de permitir que
os sindicatos possam emitir o atestado previsto no inciso IV do art. 2°.
Dispõe sobre o depósito e venda de veículos apreendidos, removidos, relidos
ou recuoeradoli, em todo Terrilóriu Na<;ional.
Dispõe sobre a apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física incidente sobre ganho de capital oriundo da afíenação de bem imóvel.
DiSpõe sobre o acesso dos Servidores Publicas Federais aos Programas
Habitacionais de responsabilidade do Govemo Federal.
Altera o art. 284 da Lei nQ 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui O
Código de Trânsito Brasileiro. estabelecendo condições para parcelamento
de multas de infraCãode trânsito.
Dispõe sobre a criação da Polltica de Prevenção e Combate ao Câncer de
Mama e dá outras providências.

Dispõo sobre financiamento às ossociações da aposentados, pensionistas e
idosos para aquisição de ônibus, micro ônibus e vans, e da outras

.providencias.
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consumidores e dá outras proVIdências.

~4B"'371-k200~5 IJAMIL MURAD

PROJETO DE LEI

~!'N10,~.__ ...,'~...,l:T~n=R~_* ==~~E:M_EN--cT_A-,-__----,--,-_-,-__,-- ]

1

4823 ~'"J:J (.t,; :~..J:, NAD~R Dah'rmln~ QUo 3::i b,·'tkilagt'ns o ·)s ~Lt.OS ~o crttf"fJ~ d(.i'.!~r5 c.on!enh.lm
infonnações que especifica, e fixa oub'as provldênc~.

_.- _... - ---!4824 :lli;)51 ~/.,~,-,~ NAúi::R

14826 <0051 JAlflbE OlIVEIRA-- ~ Dispõe sOln;e-re9~~11-lJ. P:Õ-ssi 6 colrl9retéÍliiaçau de ãima:. de -rogoemuiilçao.
Isobre o Sistema Nacional de Armas - Slnarm, define crimes e dá ootras
p~ov:dêrn I~"S· ~'tr'I:, !,ri('I ;'l f<lhric&;.áo e venda de qUi.llQuer l'po de arma de
brinquedo. ._ . d
I~.~~:~.al.~~s na lei nO 9.430, de 27 de dezembro de 1996. e dá outras I

4833 ,20051 JOSIAS aUINTAl----J-LAiie..al"'''°To.845,de 5 de ma,>o de 2004 , de mOdoãlomar o valor per1
r.opiti'J para a oducação ospociôll no 6mbilo do Programa de Atendimento I

.~;1~~ .i~~/C ~~~~o~~~I:s~~~e ~~fi~' ~:dIO~ ~:~r.M':~~~~" ~~I
1Ocscnvolvimp.nlo do Ensino Fundamental e de Valcnzaçao do MaglSteno -
I: l"uNlJEr at.::" OOUl..:-.J !Jo.. ... ClJIII 1.tttÃ:l':.~kJ""~t:~ ":'~'I:\,.'LI':>. H'~t ;',I.;k..!JtS orn[

1-~-l__+- ~__-l:-,.!,!sco~13spUblicas.
i (834 2005 lllGIANA GENRO At-reSCElnla i:"lciso ao artJqo 12A do Decret()-lel nO 2.848, de 7 de dezombro I
I--c L de 1940.
I 4BlG 2005 I NEUTON LIMA Afiara a ·redação do § 6" do ano 580 da ConsolIdação das Leis Trabalho.I ;,pro",acl1 pt.1-) Dt--r (do·lel nO 5.452. de 1° da maio de 1943, para

I -L- I desburOcrallZar a iseflÇ.âo legal oe pagamento da contnbuição StndlCêjI.
4837 ! 2005 IRINY lºPE§ __ _ _ _ Altera o le)1o dos arts. 31 e 56 da Lei n-o 8 666, de11 de junho de 199~3~'_---I

i-T=(~'" ;;':~=~:f=:~~~=~
1
48411""~U5 .'- 1 rt ,GALHtd:;S 1'.11€._11I _"I - 1 L li. . {u 9 t..l~, 10"""It;I'" Jt: 2OU~, \.100 -Regula ti rocuporoção

! I JUdICIal, a 9x1.t'atudlClal e a falência do empresério e da sodeCtade

)"...t~,..05 : .',: s:,.;-;r-- ---i :~~:r~~;~ a ,;iSl.i ...l~ICla ~~l-às p..1PulaÇ0es de lIreas Ií\undddas Ilc;:-]
I 'reservatónos ti dá outras oroVldêooas J

~ 4854 2005' E'()IJA.ROO PAES [Y'lennlna meclldas para OSC-arecer os consumidores acerca dos tributos q~l'h.. I lnc.a.am ~o m\;'I~(Jonas e seNIÇOS. em COUlonnl1,':aoe com o ~:sposto no t I
~CI rio s:lrt. 1!iO ria Constituição Federal.
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consumidores."

4868 2005 EDINHO MONTEMOR Acrescenla ao art. 3D os incisos VI,VII e VIII, altera o caput do art.So e
acrescenta-lhe o § 40 e o inciso I, acrescenta ao art. 71> o inciso IV, da Lei na
7.998 de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa Seguro-
oesemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo do Amparo ao Trabalhador

I (FAT) e dá outras orovidências.
4869 2005 ROBERTO JEFFERSON Acrescenta o inciso X ao art. 60 da Lei nO 10.826, de 22 de dezembro de

2003, que "Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sislema Nacional de Annas - Sinarm, define crimes e dá
oulras PfOvidências".

4870 200S JOAOCALDAS Dispõe sobre o valor máximo das mensalidades escolares do ensino pré-
escolar, fundamental. médio e sUDerior.

4871 2005 PAULO GOUVEA Eslabelece encargo tar~fârio para manutenção de programas sociais dos
I QOvemos federal, estadual e municipal.

4872 200S EDUARDO GOMES Institui o ano de 2006 como "Ano da Cultura popular".
4874 2005 CARLOS SAMPAIO Altera élltiYU5 llos Códigos Penal" de Processo Penal, adequando-os aos

ditames do Códioo Civil.
4875 2005 WLADIMIR COSTA Acrescenta a allnea T, ao art. 4°, da Lei nO 4.898, de 9 de dezembro de

1965. que regula o direito de representação e o processo de responsabilidade
administrativa civil e penal, nos casos lJe abuso de autol'ilJade.

4879 2005 CARLOS SAMPAIO Acrescenla inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, criando
nova hiPótese de saaue nas contas vinculadas ao FGTS

4880 2005 CARLOS SAMPAIO Dá nova redação ao § 10 do art. 126 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
e ao § 2° do art. 33 do Decreto nO 70.235, de 6 de março de 1972, para dispor
sobre o depósito recursaL

4881 2005 PASTOR FRANCISCO Estabelece medidas de prevenção à lortura e da outras providêndas.
OLlMPIO

4882 ,005 ALICE PORTUGAL Allera o art. 9" da Lei nO 8.019, de 11 de abril de 1990, a fim de detenninar
que os depósitos especiais do FAT somente poderão ser realizados
exclusivamente nas instituicôes financeiras oficiais ·federais.

4883 2005 NELSON MARQUEZELLI Altera a Le! nU 10.tI04. de 30 de maio ele 2003. ellspOe sobre parcellllnento de
débitos junto é Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social e dã outras

I orovidê-ncias.
4884 2005 TELMA DE SOUZA Dá nova redação ao Inciso V do Art. 200 da Consolidação das· Leis do

Trabalho - CLT.
4885 2005 NEUTON LIMA Dispõe sobre a identificação dos veiculos das empresas de transporte de

caroa e de passageiros.
4886 2005 MEDEIROS Acrescenta parágrafo ao art. 2° da Leino 10.101, de 19 de dezembro de

2000, para assegurar a participação dos trabalhadores nos lucros e
resultados da empresa, mesmo na ausência de instrume'llto decorrente da
neqoo;;j<H;;ào coletiva.

4887 2005 ROSE DE FREITAS Altera os arts. 48, 49 e 50 da Lei n° 9.478. de 6 de agoslode 1997, e dá

1 4888
outras orovidências.

2005 JEFFERSON CAMPOS ' Acrescenta dispositivo ao art. 105 do Código de Trânsito Brasileiro, para
incluir, entre os eqUipamentos obrigatOrios dos veIculas, dispositivo
anliesmaoamento nas ianelas cuia vidro é acionado pO/' circuito elétrico:

4890 2005 CARLOS MOTA Dispõe .. sobre o controle .rIletrológico ad qual estãosubmelidos todos
instrumentos, equipamentos e sisten'las. utilizados pelas empresas
prestadoras de serviço pertencentes ao sistema nacional de telefonia,
abrangendo toda a lécnica de transmissão na prestação de serviço junto ao
consumidor. incluindo as áreas de teleforliatixa (comercial, residencial e
público), e móvel (celular). e Que sejam empregados como aplicativo de
transacão comercial iunto ti sociedade.

4891 2005 NELSON MARQUEZELLI Regula o exerckio das profissões de Arbitro e Mediador e dâ outras
provi&mcias.

4892 200~ CARLOS RODRraUES Determina que todo processo criminal. que trate dos crimes contra a vida.
trático de drogas, prostituição infantil e tráfico de seres humanos, jamais
corram em seoredo de iustica.

1111~llmlllllllllllllll.263
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I EMa/TA
4893 7005 DAVI ALCOLUMBRE IAllera o art;go 59 do Deaeto-lei n' 2.848. de 1 do dezembro ele 1940 -

148&4-1 701]~, ALCEU COLLARES
ICOdogo Penal.
Denomina -Aeroporto Internacional Salgado filho· Lupiclnlo Rodrigues· o
aeroporto Internacional da cidade de Perto AI""re - RS.

'-"Õg-S ;-,o05 ÃLccu COLLAnc~ ne...ogo Q § 1° do 811. -45 do Lei nO 0.604, de 30 de sotembro de 1QQ7. que
I reslringe Oex~~~ das profissões de Apresentador o Comentador de nldio,

e IoIeVis.lo em Odo oré-eleitoral.f---~ ---;
4806 ; 2(IIJ5 CARLOS NADER Institui condições para a realização, de eventos ex.poSl~""os de qualquer

~'20C51 CARLOS NADER
natureza, e f'j3 outras nfovlllênclas.
wlsenta do pagamento do emolumentos as entidades beneficentes de
assistênci.l social e dá oulras nro....idOOcias.·

4900 ~OO5 CARLOS NADER "DispÕe sobr(;:- a aplicação de recursos advindos dos rovalbes do petróleo, e
I dá outras2_~·~_ênCIas.·

4901 ,1005· HUMBERTO MICHllES Acrescenl,J ('I Inciso 11I e parágrafo 20 I'unumefando o parágrnfo únICO todos

49õ2 6~~1 EDNA MACEDO

do art. 1~,8 da lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997. e dá outras
\ mo.... idóflC:l,JS.
Acrescenta artJgo à l61 n9 5.869, de 11 de J3nelf'O de 1973 - Código de,
Pf{)cesso CiVIl.

49031<005; MANINHA Dispõe sobre as,r;:::s do uniforme de atletas e seleÇões que represenlem o

----+-c- brasll em (..QmfioQll BS lrnemackmats.
4904 '2U05 ALCEU COLLARES Dispõe 'SObre a linha da preamar na fixa~o dos terrenos de marinha e dá

e-4905 T2-005
I oulras orovidências.

SEVERIANO ALVES Altera a Lei o' 8 078, de 11 de setembro de 1990 • Códogo de ProI<>Çl1o o
Oefesa do Consumidor.

4906 [2005 I JEFFERSON CAMPOS Obriga os fornecedores de produlos acondICionados em embalagens não-
blo~adávels a infonnarem a nalureza das mesmas.

49'0 I2005 I"'ARCÚS VICENTE Concede lncen\Jvo fiscal para as agu.as minerais. nao;. condições que
eslaDelece.(" .~' r.""m,"~
Aliara-o Oecre1o-Iel nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Cód.gú Penal, o
Dccrelo-le1 o' 3.689. do 3 de oolubro de 1.941. Cód'90 de Processo Penal, a

I_ei nO 8.072. ckt 25 dtI julho de 1990 tt aLe. n" 9.455, de 7 de abnl de 1991. e

1'491fLoo-~- LOBBE NETO
. dá outras providências.
IAllera o :nciso V do art. 54 8 acrescenta o § 2° 3D art. 65, da lei ne 10.406,

[4913120U51 SllVID TORRES
de 10.de Janeiro de 2002, que -lnstrtuLo Cód90 Clvil-.
IAI.era o inciso I do arl. 28 da Lei n' 8.%6. de 4 de JUIOO de 1994, Quo dispõe
sobra o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Ad....ooados do Brdsil· OAB.

• 4914121)051 RUBINELLI Acrescenla d;sposiO"" na Lei oOI0.ü71. de 15 de maio do; 2003. Quo dospcle
sobre o ESilatu1.0 oe Defesa do Toreoo", E' rl~ nutrno:;. rlmw1An".iA..~. para nmit)lr

:
o acesso aos locais onde são realilados os eventos esportivos de torcidas
amanizadas.

4915 2005, MARIÂNGELÁ DUAllrlO Define o cnme de viN:It'êo de direitO& e· de nrerrt)nob'oIas do advotlado.
;fglr!2'õos r j6Ao l YRA Is.enla wndlc ...liIA ol oonÇUi'SO& públicos de pagamento de taxa de inscrição o

da oulrd~ nrúVldências.
4920 • 2001ALBERTO FRAGA Aliara a Lei nO 8.025. de 12 de abnl do 1990, que -dispõe sobre a alief\3Ç.io

de bens Imóveis residenciais de propriedade ca União. e dos vinculados ouI .
Incomrua(Jos ao I-HHI:! scuaoos no Uls~n(1) FcOOral-.I

492. 20U5 I CARLOS NADER A1tel'Ll a lei nO 9.294. de 15 de julho de lY9li. m~)ndo resbições à utihzação
de produtos Furr'lgeros em programa!;) e j:.roouçi:-es eXIbidos pelas emissoras I
oe televisão e cinemas em todo o Territóno Naclona!. nos lermos do § 4° do I
art. 220 da CoOSlJ!;;dõ Federal....."""!" ..~ Disn&:t sl)o~e a rAnulamant~ao da nro~.s.sào_~_~e:9!ogo. I

4923 12005 BERNARDO ARISTON Dispõe sobre a reduÇão no pagamento das contnbutçóes devidas pelos
1(1l')o;J)S~'" ro~i.Y09õrgAos reguladoms rio eXf-Ircir:io nrolissional. J

I ~925rOO5 iSERGIO MIRANDA Ahera Oart. 151 da Lei nO 8.213, de 24 de JLilho de 1991, que diSpõe sobre os
Planos de beneficios da Previdência Social, p.ara incluir â Silicosa no âmbi10

1492-C-!-2ij;;;; '7TGI'RALDO
das doenças incapacitanl.es que dão Ctreito <), a:>osentadona por invalidez.
Dispõe sobre d c.riação de Universidade redefat do OesLe do Paré - UFOP.

l1~~=?ºO~LfARLOS NADER
no Munjci~li<:.1 (103 Santarém. Estado do Pará e ,já OIJltas DTovidências
-Di~)j-"'" sub'e a arrecadacão de at;I"!;~t~----Pãr~_~ Jl!D9r_a",!as d~ combate à-- ,

1111~~1111111ImIIIIIHlllll64
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fome e dá outras orovidências."

4930 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a construção de creches em conjunto habitacional construído
com recursos públicos ou mediante financiamentos deste e dá outras

i providências."
4931 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de

seMÇOS públicos a manterem, nos Estados onde prestem serviços,
programas de assistência social."

4932 2005 CARLOS NADER Proíbe a freqüência e o manuseio nos estabelecimentos comerciais e

~9:i3- rioo5

clubes Oe lazer, por crianças e aOolescentes, de programas infQrmati~<tdos

de iOllOS de Quaisquer espécies cue induzam ou estimulem a violência.
CARLOS NADER "Estabelece diretrizes para os programas de aleitamento matemo e

I 4934 -! :!O05-
bancos de leite hUr:TIêl.ng~ dá_outras providências."

DR. HELENa Institui a Semana Nacional da Saúde do Homem l/isando a detecção e o
tratamento das doenças que mais afligem o homem urbano e dá outras

,providências.
4935 2005 PASTOR AMARILDO Dispõe sobre a movimentação da conta vinculada no FGTS quando o titular

ou seu dependente for portador de doença grave degenerativa do sistema
neurolÓQico.

4937 2005 JORGE PINHEIRO Obriga a retirada de circulação de veículos inserviveis ao uso, mediante
~r6nS<tmenlo da 500 sucata, bem como baixa de "CU rogiwo junlo ao
Registro NaCional de Veículos Automotores - RENAVAM.

4939 2005 CLAUDIO MAGRAO Dá nova redação ao art. 3" da Lei nO 10.259 de 2001, para aumentar de
sessenta para duzentos salários mínimos a competência do Juizado Especial
Cível Federal.

4940 2005 FATIMA BEZERRA Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990. que
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. e dá outras
orovidências"•

4941 2005 FATIMA BEZERRA Altera o inciso XIV da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a
redação dada pela Lei nO 11.052, de 2004, para inclui.r entre os rendimentos
isentos do imposto de renda os proventos percebidos pelos portadores de
linfangioleíomíomatose pulmonar, bem como reincluir a fibrose cistica
.(mucoviscidose1, orevista na Lei nO 9.250, de 1995.

4942 2005 PASTOR Inclui como modalidade de crime hediondo o crime ptavisto no artigo 244·A
FRANKE.M.BERGEN do Es~l\1to da Crlônlfâ e do Molescen\e - lei r-,0 ~.G6'a, oe '\?> de ~\Ilho êe

1990.
4944 2005 ANTONIO CARLOS Altera dispositivos do Código Civil, dispondo sobre igualdade de direitos

StSCAIA sucessórios entre côniuoes e comoanheirosde união estável.
4945 2005 ANTONIO CARLOS Altera e revoga dispositivos do Código Civil, que dispõem sobre a culpa e

4946'2005
BISCAIA ;S9US efeitos na separação dos cõnjuQes e dá outras providências correlatas.
ANTONIO CARLOS AIIera B revoga dispositivos do Código Civil, relativos à filiação.

4947
BISCAIA

2005 ANTONIO CARLOS Altera e revoga dispositivos do Código Civil, que dispõem sobre os alimentos.
BISCAIA

4948 2005 ANTONIO CARLOS Altera dispositivo do Código Civil para inserir a mediação familiar como
BISCAIA recomendacão na reQulacão dos efeitos da separacão e divórcio.

4949 2005 CARLOS NADER "Cria o Programa deGeração de Empregos a portadores de deficiência f15ica
e dá outras providências."

4951 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre o atendimento especial a doadores regulares de sangue em
repartições públicas, bancos, casas de espetáculos, estádios e da outras

.. orovidências."
4952 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a criação do Programa de Complementação Sócio-

Euucaciooal \)afa os alunos aa rooe as ensine 'P\lb\ico 9 dá outras
Iorovidências."

4953 2005 VICENTlNHO Altera o caput e o § 2° do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452 , de 10 de maio de 1943, os incisos "c" e
"f'. do parágrafo 90 do art. 28, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991(Lei
Orgânica da Previdência Social) o art. 3° da Lei nO 6.321, de 14 abril de 1976
(Programa de A1imenlacão do Trabalhador), e os artiQos 2° e 8°, da Lei nO

1111111111111111111111111
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4854

Cria o sel"'V'iço de atendimento integrado à mulher· CAIM vitimas de alme de
estupro tipificado no art. 225 do Decreto - lei nO 2.B48, de 7 de daz.embro de:
1~O. !

1

4880

I 40411

~

2005 !ANTONIO CARLOS InstitUI isonçjo dn trtbu~()s federaiS incKtentes sOhre í'I comerc..i3lização de
MtNUES I HAME oae~~_a,:'m=lne":"ra~L7::;_:..,O_;"'=,...,;c:_=7C;::_c'"''"------_;

2005 ANTONIO CARLOS Altera dispoSl1ivos da Lei n' 9.279. de 14 do ma;" de 1996.
\1~NOES ~I';AM~

2005 E[ÍÚARDO CUNHA

.uKl9 1005, CAao JULIO Acrescenla o aT1iqo 25·A. no Decreto..JtH nO 667, de 2 de julho da 1969.

I
, *I I versaooo SObre tfl.:>l8lação dd creches e berçanos em uruc1adtts da Polrcra I

I Militar e dos Corpos de Bombeiros Militares e o pagam8l1to de aUkllilO-[
=___ cr('(:he.

1 ~~o I.Lu~IChbo JUdO ,-DIspõe sõb~nslalaçãDaã sislemas do gravação de imagens om postos I.

L ~ -l!..e...endedores de combustrvels e dâ outl3s rovidênoas
~66

4081 2005 IOSVALDO BIOLCt'1 ,.'IlIora o art 3' da Lei n' 11.096. do 13 de janeiro de 2005. que ".,sblui o
'1 IF'royrorlWti Un,vertMiJodc paro Todoa· PROUNI. regUla 8a~ dO or.lK1xtos I

beneficenles de assistênc.a social no ensino superior. altera a leI nO 10.891,
c.="=",t-:-",, - .__~je 9 de julhCl de2~e dá cultas providências·, .. -,---,-----,--;=:--i

4883 2005 JAlf{ tlOLSONARO iDá nova redação ao art. 258 da Lei n' 9.503. de 23 de selembro de 19Y7.
1---.=rl-=~t.cc;;_;'"";;7,~~;---_t~e InS!'t~lu o COdI90 de IransltO I:iraSlletrO.

4984 ! '0(1~ Lur? GA~QfIR/\ Alle',l o .1,1. :\0 dJ I.ei n'" 10.200, etC' 14 00 fevereiro de 2')(11. ~uo -ao:.resco e:

I
allera dispoSItIvos da lei n° 8.929, de 22 de agoslO de 1994. Que institui a I

_ ._~ Cédula o~ Produ\{) Rural, e da ou\ras IJ!(rYlt1êntia!t. . C' _

4G85 12005 j'~~~~~A DE i 111S•.ui Co ,"l.c.JO r\,·_.on~! do Pol,Lic.Js P ';.JlicdS ~ójra as Ml;~t·arE:::>.

4988 T"2oo5" "lFONARDO PICCIAN-'- DISPõe '30bre o pagamento de adicional de insalubridade al)g trabalhadoras,
A;cr,~tI'H,JS l.:8 Pu J~io.
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N" ANO AUTOR EMENTA
5001 2005 CABO JULIO Institui o Programa Nacional de Atenção às Famflias de Crianças e

Adolescentes Desaparecidos e dá outras orovidências.
5004 2005 CABO JULIO Institui a obrigatoriedade de apresentação de documento oficial de

identificação na realização de pagamentos com cartões de crédito e de
dóbito.

5005 2005 CABO JULIO Acrescenta uma aUnea "i" ao art. 4° da lei n° 4.898, de 9 óe dezembro 00
1965, tipificando como abuso de autoridade a não comunicação à autoridade
judicial competente da prisão do militar em razão de crime ou transgressao
disciplinar.

5010 2005 CABO JULIO Determina a instalaçiio de aparelhos eletrônicos de identificação de papel-
moeda nas agências bancárias para o fim que determina, e dá outras

5õ12 LEO A1..CANTARA ---~
LProvidêm:ias_.~___ ,

2005 Define prazo para a emissão de diplomas pelas Instituições de Ensino

~j ,2005
Superior e dá outras providências

L€O ALCANTARA Inclui um art. 7" A no Decreto-Iei nO 667 de 2 de jUlho de 1969, versando
sobra Quadro de Oficiais e Praças Temporário!! na Ambíto dn Cnrpo dA
Bombeiros Militares.

5014 2005 SALVADOR ZIMBALDI Dispõem sobre a obrigatoriedade da realização da etapa c1lnica dos Testes
de Biodisponibilidade Relativa I Bioequivalência, em todo o :rerritório Nacional

1------.- -- com voluntários brasileiros.
5015 2005 FERNANDO FERRO Institui o dia 7 de abril como o "Dia Nacional do Jornalista".
5017 2005 CABO JULIO Inclui um Capitulo V-A. no Decreto-Iei nO 667, de 2 de julho de 1969,

versando sobre garantias dos integrantes da policia militar e dos corpos de
bombeiros militar.

5G18 2005 CABO JULIO Dispõe sobre a soouranca nos tenninais eletrônicos de alendimento bancàrio.
5019 2005 CABO JULIO Altera a redação da Lei "c 10.826, de 2003 (Estatuto do Desarmamento),·

autorizando o uso, pelas Policias Civis e Militares, das annas de fogo
apreendidas e à disposição da Justiça.

5021 2005 HELIO ESrEVES Dispõe sobre a condição de aprendiz-de-motorista de veículos automotores a
menor de 18 (dezoito) anos, em perfodo que antecede a maioridade.

~O23 2005 SERGIO MIRANDA Altera o ano 59 e ano 66 da Lei nD 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
dispõe sobre votação e totalização dos votos e a fiscalização, pelos partidos
politicos e coligações, de todas as fases do processo de votação e apuração
das eleicões e o t1rocessalMl\to e(et.ronicO da tota\izaCào dos re.sultadas.

5024 2005 CABO JULIO Dispõe sobre à comunicação de roubo, furto ou extravio de documentos
I pessoais à Junta COmerciaI.

5025 2005 CABO JULIO Dispõe sobre a informação ao consumidor do direito de. ao saldar

'5õ28- anteeioadamenle seus débitos, obter reduclio de iuros e outro!:. enr.amos
2005 CABO JULIO Dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares

criarem e manterem ficha de identificação de crianças qU9se hospedarem no
estabelecimento e dá outras providências.

5029 2005 CABO JULIO Obriga as empresas; responsáveis por bancos de dados e cadastros de
consumidores' a 'avisar via carta registrada, na mOdaliôade de .aviso de

5031-
f-,--- recebimento, ouando qa' inclusão do nome do consumidor em seuS reaistros.
2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a substituição de quadros com uso de giz por quadros brancos

com uso de pincéis, nas salas de aula das escolas públicas e dá outras·
Iprovidências. "

5032 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade de exame odontológico gratuito em alunos·
da pré-escola e do ensino fundamental da rede pllbNca e dá outras
orovidências".

5033 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a impressão de aviso nas embalagens de alimentos, ,remédios·
e bebidas energéticas que cOntenham álcool em sua composição e dá outras

,orovidênci3&."
5036 2005 GERALDO RESENDE DisoÕ9 sobre a nolificacão comDuls6ria de desnutrição.
5037 2005 NEUTONLlMA Altera a Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente, incluindo dispositivo que trata sobre jogos
eletrOnicos em rede.

5038 2005 NEL.SON BORNIER Concede, isenção de pagamento de pedágio para os veiculos ciclomotores,
motos, motocicletas, motonetas e triciclos.

2062 (JANJOS)
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L=j;:
ONYX LORENZONI TAlh!lB a Lei nO 10.876. de n de dezembro de 2003. Que dispõe sobre

~eglSlrO' posse e comercialização de armas de logo e muniçáo, sobre o
Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crim.as e dá outras nrtMdências

BADU PICANÇO DISpõe sobre a veiculação de programas voltados à valorizaçào da cultura
..-------J aflohrílsilelril. . .

5043 !2005 BADU PICANÇO DISpõe sobre a V81c:u\açãO de programas vo'ltados à va'onz;lç!lo da clA\ura
mdílV'na.

5044 i2005 MILTON CAROlAS Inclui dispositivo na Lei na 10.406, de 10 de Janetro de 2002 - Código CivU,
dlsnonao sobre o rAQiSI~'~;co aa oravldez.

5046 2005 ANTONIO CARLOS Altera a Lei nO 9.610, de 19 de fevere.ro de 1998. Que -AItefa. atualiza e
_._ ' , MENDES THAME consolida a IAI"IlsJ-~~'sobre direitos autoraIS e do) outras Drovidências·.

5Õ47 ' 2005 1 ,jUSTAVOFRUET OisMA sobre a instrução preliminar nas ;ntracõe~ penal'3...9.!!~..9.~ifica.
5046 . 200ó1ROBERTO GOUVEIA Submete à autorização legal para o porte da arma de fogo, prevista em

I legislação própria, mencionada no art. 6D 'capul', da lei n.o 10.826, de 22 de
d.ezembro (11;) 2V03, ao disposto no$ artigos 4° e 10, e demais nonnas do
mesmo d-iol:~ma-I~.

5050 '2005 DR. HELENa Dispõe sobre ãcriação da Universidade da RegiAo dos Lagos, cem sede na
Glt1ade de Cabo Frio, 1'\0 Estado do R60 de Janeiro e dá outras orovldências.e'.'''AA''W Dispõe sobre o lrmte rMximo de tempo de atendimento em fias nos órgãosI . o InStlwJçOes púb+lcaS tealtml~. 85tadu~lti u IIIlr1iclJolditj. htl,;lu~Y6 fXIstos de

5053!;iilO<;bRGIO CAIADO

. saude. INSS (In••lulo Nacional ile Seguridade Social) e insblulçôes
financeirns e da outras nrovidéncias.
PermIte a05 residentes em áreas I\Jrais o porte de arma de fogo longa. ele

'~ _.---1-- médiO ou baixo calibre. dentro de sua propriedade.
5054 2005 ALMIR MOURA Toma ob",~atOrloo exame de ordem para todos os que QU&Sef&m inscrever-se

1--. - - comoA~,

5055 '005 ALMIR MOURA Dispõe sobre a correção anual da TahAla do Impo~D de Rellda Pessoa

200s-rNEUTOlíflIMA
Flsica.

5056 Altera o ano '33 da Lei rf 5.869, de 11 ile janeiro de 1973, que institui o I
,

Código de Processo CivU. I

5057- I'200~veRIANO ALVES Altera a L6i nll 4,737. dEI 1965, Código Eleitoral, para 6:ita!>alcçor a
competência sobre a regulament.lçao da automaÇao do voto e da sua I

,
fiscalizac..ão.

5056 2005 OSMÂNIO PEREIRA Regula_lia o art. 226, § 7', da Coostitui<;ào F_, <!iIlpondc ,.,brn a
Inviolabilidade do direito ~ vida, delinlndo a eufanaSl3 e a InteITUpÇaO
volunténa ca nr.:lIvidez como crimes hedlo!1dos. em nualouor caso.

5059 2005 JULIO LOPES Concede dedução tributária no financi.)menlO da bem imóvel B da outras
Inrovidéncias. _

5060 2005 ELlSEU PAOILHA Qispõe~ o prazo para a relJraaa, pelo propridlârio. de equipamento

26,;1 JOAO BATISTA
cletrón1co entn:w1U8 aos ~sladores do sel'l(~de a~.-s.tência téCnica

5061 Altera o §2° dO art. 10 da LeI nO 9.263, ce 12 de j.:me1ro de 1996. que trata do
, I~I.nejamenlo fammar, de lo""•• p"rm";' • ro,,;z'çao d. I.quo.dura lubólO'
,

I-- I no~ perlodos de parto ou aborto em Ci1S:l de cç~ria anterior.
~~2_~5 .\'ILADIM1R COSTA D~ sobre a Sl.Jjel~ da OAB ao con:.!o~~~1e,"1]o.

506J ,2005 DR. HELENO lnstrtoí que toda licrtaçao de blocos para exploraç.ao e produção de petr61eo e

I gits 1'ld(ur~I, tunha i:I Bolsa dtt Valores do Esktdo do Rio 00 Jdlleiro - BVRJ

5O&4-i2ÕÜS'I;ENDES RIBEIRO
como local oficiai de recebimento e iulgõ:'meJ!~-.!Ii!.~~S!J';.

Altera o § 1° do art. 3°·A da leí n° 9.294. de 15 oa jdlnc de JY96
I FILHO

5065 I:'00; JÃIR BOLSONARO Dá nova redaçao ao art. 257 e seu § 7°, da Lei -nõ 9 503. de 23 de setembro
de , 997. Que instituiu o C6d!go de Transito Brasilllirc..

5066 ' 2005 ALMIR MOURA DISpõe sobre o parcelamento de débitos Juntu ao Ragime Geral de

'-Só6712óos >.--... Prev«tp.n~;~~'" -nnr ~=-':'iR de ~ ....... ,rw1M oon~ohuinte...-; 'MlV:ct.16·.S_
ANTONIO CARLOS DispOe ,.,bre a Polilica Nacional de Mudanças Climábcas . PNMC

I - 1-" ~NDES THAME
5068 ~005 JOsE: CARLOS ALELUIA Acrescenla parágrafo irIico ao artigo ao da Lei nO 8.934, de 1994, que dispõei I j sobre o Reg;stro Publico de EmpreSélS Mercantis e AtMdade Afins o dó

! OU!í~S ~rovidênClas.
~. I 2005 GORETE PEREIRA I Altera nrazo estabelecido na Medida Provisóna nO 2.217-3. de 04 do I

1111~IIIIU~IIIIIW~1111112n~
00<:......010: 3372&- ,
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setembro de 2001, Que modifica a Lei nO 10.233. de 7001.

S070 2005 JOSIAS QUINTAL Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), as máquinas e
implementas agrlcolas, nacionais ou importados, adquiridos por pequenos
produlores rurais familiares e toma outras providências.

5071 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a comercialização de aparelhos utilizados para melhoria da
aualidade da aQua de uso doméstico e dà outras prov·ldttncias.

5073 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a indicação, nas embalagens de produtos alimenllcios, do
prazo em que devem ser consumidos depois de abertos, e dá providências
correlatas.

5074 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a realização do exame Ultra-screen e dá outras providências"

5075 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a destinação de espaço fisico para o desenvolvimento de
atividade.c; comunitárias e de promoção à saúde. nas unidades de saúde Que
especitica, e dá outras providências.

5076 2005 EDSON DUARTE Dispõe sobre a pesquisa e o uso da nanotecnologia no Pais, cria Comissão
Técnica Nacional de Nanossegurança . CTNano. lnstitui Fundo de
Dosenvolvimento do Nanotocnolooia - FDNaoo, (l dá outras providências.

5077 2005 NELSON BORNIER Obriga todas as praças de pedágio a criarem guichês espec;lflcos para o
atendimento à veiculas ciclomotores, motos, motocicletas. motonetas e
triciclos.

5080 2005 WALDEMIR MOKA Faculta ao asSinante do Serviço Móvel Celular ou dO Serviço Móvel Pessoal o
cancelamento do contrato tinnado com a empresa prestadora desses
serviços em caso de roubo, furto ou extravio do aparelho telefônico, nos
tennos QUe esPeCifica.

5081 2005 JOAOLYRA Isenta de cobrança de tributos federais os bens que menciona, utilizados em
prooramas do Ministério dél Saúde, e da outras providências.

5082 2005 GIVALDO CARIMBA0 Disciplina a obrigatoriedade de transmissão direta das sessões das Câmara
MuniciDais oelas emissoras de radiodifução sonor3, e dá outr.:ls prnvidAncias

5083 2005 PAULO LIMA Altera a lei nO 8.906, de 4 de Julho de 1994 - Estatuto da AdVOéacia - para
dispor sobre o crime de violacão de direitos e prerrooalivas do advogado.

5084 2005 JAIR DE OLIVEIRA Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, dispondo
::.obre a rescisão do contr(ito de Irab<llho.

5085 2005 JACKSON BARRETO Institui o Vale-Transporte Social e dá outras orovidências.
5089 2005 BABA Autoriza o poder Executivo a instituir a Universidade Federal do Deste do

Pará e dà outras Oto'o/\dência....
5091 2005 MOACIR MICHELEno Institui o Dia Nacional do Ef1Qenheiro In<lustrial Madeireiro.
5093 2005 CARLOS NADER Institui o Programa Lixo Reciclado na Escola, na rede pública de ensino.

5095 200S RETlNHO ROSAnO Inclui li ligação ferroviMa EF - 410, prevista no anello da Lei nO 5.917, dA 10
de setembro de 1973, que instituiu o Plano Nacional de Viaçào, entre os
trechos inteorantes da Ferrovia Transnordestina.

5096 2005 VIGNATII Altera dispositivos da Lei nO 9.099, de 26 de setembro de 1995. que "dispõe
sobro os. Juizados ESp6cilliS Cíveis e Criminais, e dá outras providllncias", 6
da Lei nO 10.259, de 12 de Julho de 2001, que "dispõe sobre a instituição dos
Juizados Especiais Civeis e Criminais no ambito da Juslica Federal".

5102 2005 RUBINELLI Acrescenta o parágrafo único ao art. 71, da Lei nO 8.906, de 04 de julho de
1994, que elispõe sobre o Estatuto ela Aelvocacia e da Ordem elos Advogados
do Brasil, fixando a competência da Justiça Federal para julgar os crimes

5104
•praticados contra Advoaados auando vinculado ao exerclcio profissional.

2005 ANNPONTES Acrescenta artigo à Lei nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, caracterizando o crime de hidropirataria.

51Q5 2005 VANDER lOUBET Isenta de pagamento de direitos autorais a execução pública de obras
musicais ou lítem..rnusicai~ em eventos l:IeMficenles. realizadas pof et\tidad~
sem fins lucrativos.

5101 2005 JAMIL MURAD Dispõe sobre assentamentos habitacionais de baixa renda situados em zona
urbana. em área de oreservação permanente ou em zona de risco.

5110 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a responsabilidade pela substituição. pelo recolhimento 6 pele
destinação tinal de medicamentos com prazo de validade vencido e dá outras
orovidências.

111~111~IWllllllllli~III~II~~111I11269
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5111 I:?OO~ I C.ARlO~ NAOFR Dispõe !WlrR O EU.m.e de PSA IAnligeno Prostético Especifico) na Rede
I: Publica <j{l! Sl'xe f dá oul'a~J)ro~ldenci~s _
: 51 li j2õúi;-iCARLOS SAMPAIO Alto'" a ,","L""na.,.;u. doAoropor1o Corogonhas. no Municlpio de SOO Paulo.]L f --b. __ !~",_do de S.lo Paulo. P.'!':~ "Aeroporto Congonhas, Papa Joac Paulo 11".. I

, S114 ' : o-J~ CQUAP,C>o PAC:': Inc1'Ji 11 ~"'1ol,1 de Ni ... ! .je [ml"~n· .;. ·m4"! um dn3 parâmQlros parn definir a

I --I--J---. 10,," de ,uros a ser fixado oelo 'Banco Cenlral do Brasil. I
15115 . Z005 ORA. CLAIR ,Allera o art. 71 da Consolidação daS Lo.. do Trabalho. aprovada pelo I

Or~~,retv·LOI r," 54r~l, '~e :0 C" m7:!( d~ ·~3. para vedar a ampllaçoo do~'

I h I I;,te.vêiO destilado ao repouso ou ahmentaÇ.10.
1s1i7' 2otish'FRNANDQ DE ------r,.;;uescenta o artigo 757·A à Lei n' 10.4%. de 2002. Cód,go Civil, para

f- r.,·iINliO ICXllngUH a l.otIr I y.l de Iram~~lIa nas cor,tr3tos de segur;) de velcu'os.
I

.. .. .
: aulomotore5. 1

5118 ! 2005 CAl'lllTO MERSS I P~rrl'llle a dedutibilidade para efeito da apuração da base de cáiculo do

\5110

Iimposto de reno.. êtnual das pe$S08s fhilcaS -desemoolsos com
em domésticos. nas colll1i!;ões gue estabelece. __

2005 , OR. "'ELENO 1r\$litul o d!roito dQ opÇão dê trat:JmQlllo du s<lúde atlemali\lo a t~ (\Ç

I oac.~nl8S Da5Slve,$ do uso de transfusão sanoüinea.
5120 '2005 JOSe CARLOS I Regulamenta o art. 19 da Lei n' 8,078. de 11 de setembro do 1990. para

"'AC"'A[)() I di&:lplinclr a vood~ OIJ trcY:~ de bolijões de Gás Liqut!'fl:l'ilo de Petróh:K' para
I I UMJ"'Ofl~V

5122 '2005 JORGE AL BERTO IAcreSCAlflla arogo il Lei n·10.260, de 12 de julho de 2001. que "dispõe sobre
I~ runco de Flndn:'~i'TIen!C ~(J Esbd3~tt:l de Erl~.mo Superior e ~a ('l:lrJS

~ 5124 ~ 2005
I orovidências"

DEVANIR RIBEIRO ,Acresce disposi1Jvos à Le, n' 8.929, de 22 de agosto de 1994. qus "institui.

1-5125 i 2005
Ctiuulet Je f'rvlulu P ·;..tl e ja 1.1.o(;,JS l ViU(,,1C. .... S·.

JoAOCALOAS DISpõe sobre a existência de via alternativa e gratuita aos usu.érios como: ' roryf1!ção prlra-,~s?b@n~ !1~~o~ _l;!ª--oo~~...Qf!Wtdênci:l-ª--._i5;:51 io05
1
:~,I'~';;;LJN c-Á1~pos

- --- --
In~L(ui tJ dia 1... (.U :ndrço COIII,J uata :IISlÓnca nll wlsnoáno das eleméncles
nólClonalS.

I 5127 2005 IJEFFFRSON CAMPO, C~c;.róe solJ,. o reconhEKimento &d profissão de Inlérprelo da lIngua
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5144 2005 SANDES JUNIOR Altera o art. 64 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, que institui o

Códiao de Trânsito Brasileiro.
5145 2005 SANDES JUNIOR Modifica dispositivo da Lei nO 4.881- A, de 6 de dezembro de 1965. que

"disoóe sobre o Estatuto do Magistério Superior".
5148 2005 JOSt MILITA0 Allera a lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995. para permitir a dedução

dos gastos com empregado domestico da base de cálculo do impos'lo de
renda da pessoa fisica.

5152 2005 IVO JOSf: Proibe o bloqueio total de serviços de telefonia fixa por falta de pagamento
para çlienles rti5idenl,;iais; não f65idlllu;iais prestadores de serviços publiC03
essenciais; e não residenciais sem fins lucrativos, e veda a cobrança de

~-
taxas de relígacão

'2005 IVO JOSE Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho para inibir a
demissão de trabalhador após suspensão ou interrupção do contrato <te
trabalho nos casos Que especifica

5155 \2005 JOAO HERRMANN Modifica a designação do Aqülfero Guarani para Aqüifero Mercosul.
NEro

5157 2005 ARYKARA Institui a semana de Mobilização Nacionat pela Erradicação do Trabalho
Infantil

5158 2005 CLOVIS FECURY Estabelece condições a serem obselvadas na comercialização de alimentos
de origem animal ou Que contenham substâncias de oriQem animal.

5159 2005 GERSON GABRIELLI Altera a Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), para que o exercicio de atividade
incompativel com a advocacia não impeça a inscrição na OAB,. determinando
o Iicenciamemo do advOQado, enquanto pertlurar aIncomDalllJllldade.

5160 2005 POMPEO DE MAnos Altera o Código Civil Brasileiro mudando a palavra comissão por COMISTAO
nos artigos 1273 e 1274 do Código Civil.

5163 2005 BARBOSA NETO Dispõe sobre a criação da Fundação Universidade Federal do Planalto
Goiano e dá outras providências,

5164 2005 BARBOSA NETO Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Federal do Sul
Goiano, no Estado de Goiás e dá outras orovidênciéls.

5165 2005 ALICE PORTUGAL Acrescenta §§ 3" e 4° ao art. 4a da Medida Provisória na 2.192-70, de 24 de
agoslo de 2001, para impedir a renovação dos contratos flnnadosentre
instituições financeiras privadas e Estados e Munic.fplos com base no §1° do
art. 4ada mencionada Medida Provisória.

5166 2005 TAKAYAMA Dispõe sobre os crimes de antecipação terapêutica de parto de feto
anencefálico ou inviável, e dá outras orovidências;

5167 2005 CAPITAO WAYNE Dispõe sobre a exibição de desenhos e outros programas Que mostrem

5168
armas de fooo cenas de auerra cam armas de foaoe ainda cenas de sexo.

2005 CAPITAOWAYNE Dispõe sobre o comércio de tintas armazenadas em embalagem tipo aerosol
ou similar

5110 2Q05 GIVALOO CARIMBA0 Altera a Lei na 7.394 de 29 de outubro de 1985, que regula o exercicio da
nrofissão rIA Técnico Am Rlldinlooia e dá oulra~nmvidências.

5172 2005 CELSO RUSSOMANNO Estabelece Que as instituições de ensino superior podem ser autorizadas a
executar serviço de radiodifusão comunitária. '

5173 2005 CELSO RUSSOMANNO Altera a lei nO 8.078; de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa e
Proteção do Consumidor.

5174 2005 CELSO RUSSOMANNQ Disciplina o rito sumário para aná~se prévia' das fusões e aquisições.
abrangidas pelo controle previsto na Lei na 8.884, de 11 de junho de 1994, e
dá outras orovidências.

:5175 2005 CEl.SO RUSSOMANNO Revooa OlsDOsieao OaLei n° 9.514, Oe 1997.
51n 2005 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta dispositivo à COnsolidação das leis do Trabalho. aprovada pelo

Decreto..lei nO 5.452, de 1°de maio de 1943, para garantir seguro de vida aos
lomalislas orofissioi\ais.

5178 2005 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre. a cassação da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurfdicas do Ministério da Fazenda - CNPJ I MF e,
conseqüentemente, do registro no órgão regulador competente na hipótese
aue eSD!lcifica.

5179 2005 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta dispositivo à Lei nO 7.210. de 11 de Julho de 1984 - Lei de
Execucão Penal - dispondo sobre o tratamento honnonal aos presos pOr

11~ll~II~IIII~1111111111111271
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PROJETO De LEI

N' ANO AUTOR EMENTA
Crime contra os Costumes.

5181 2005 CHSO RUSSOMANNO Acrescenta rtllnB-ã ao inciso 11 do art. 61 do Oac:reto-Lei n° 2.848, de 7 de
Dezembro do 1940 • Códioo Penal.

5183 !2005 LAURA CARNEIRO Obriga as empresas coneessionânas doS &er\liços de distribuição de âgua e

\,
fil'nêrgia eléwJ't a inctulrem, em sua!'i. f;lhlffiS mensais, mensagens de
esclarecimento sobre raconalizarito de c~sumo

~í2005 ! BARBOSA NETO Autonza o Poder Executivo a criar a Fundação UnilJersidade Federal do Norte
GoiéJOO , na Estado de Goiás e dá oulr.Js crovidências

5187 ' 2ÕO~ CARLOS NADER Cna c.ampclflha de prevenção tt AIO:> ....ollada pal'3 as~3 idosas, e dá

r-mai i(iJ~ f-=-,-,- oulras croviOênCIé!S.
CAR~OS NADER Cna campar,ha de cuidados e prevenção contra as doenças causadas por

I ellchenles. e dá oulras providências.

~5190 1~-ô05 CARLOS NADER Dispõe sobre financiamento as associações de aposentados. pensioni~s e
ido""s ~ara aquisi<;ão de ~nhas es.pe-::.La;''i dê créditos. e dá. outras

5192 t200~ I nro"idênr.i.1s
TARCISIO Acrescenta hipótese de movimentação da oonla vinculada do FGTS pard r

ZIMMERMANN pagamento do valor residual do imóvel Q1i3ndo da opção antecrpada de I

6I9J .~&; RONÃi.'OO CAIADO
co~ra noP~ma de Arrendamenlo Residencial· PAR. I

Altera O~ Lel~ n" 1.263, de 18 de d'ez.fjmbro de 1950, tomando obngotóno ('I

I

renovação se",estrai do registro de inspeç;lo sani1ária de eslabBle<Jrne~
induslriail> e nO 8.212, de 24 de jultlO '~e 1991 tomando obngat6ria a
~prese~~de Certidao Negativa de Dóbito. pararan~~~~

5194 \ 2005 RONALDO CAIADO Delttrmlna que rngortncos com ~tro no 5eNIÇ.O Ou Illspeçao Faoordl tSIF,
Informem. d'ariamente. ao Mlnrsléno da A9ricu~ura, PecuMa e

i Abastecimento os preços. quantidades e outras caraclcrlsbcas dos bovinos
; I adouindos <>ara abate. . . _ ." ._.,.,-:-::=

5105 2005 LAURA CARNEIRO Determina a obngatoriedade da partJQpaçao do MIOlsténO Pubhco nos

I
pfOcessos ellvolVendo execuções judiciais a atlratudici.-lis de mutuános da
casa prapria por parte dos AgenIEIs financeiros oper3dcres 00 Sistema

; Financeiro ca Habilacão.
5108 2005 LAURA CARNEIRO Introduz aUeracao no artigo 396 da Consolidação d.1S Leis do Trabalho - CLT.
SIDO 2005 MURILO ZAUITH Dispõe sobro a lomada ou a prestaçêo de contas referente ao uso de cartões

de créditos COf?Orati~ 6 a de5~'5. <ie camtef ~9I,cs.o, OO"...reID 00

520o~õil5 MJRILO ZAU~'-
raser...edo
A1lera a lei n~ 10.820, de 17 de dezembro de 2003. que ·Oispõe sobre a

~Ó~tio5
atJlonzação para desconlo de prestações em fo:ha de pagamento. e dê
outras providências·.

Gt:H:::"ON üAt:lHll::.LlI DISpóe sobre o Programa de RecuperaÇàO fiscal. estabelece conotÇOes de

"'52031TIU'; -GERSON GABRIEL LI
reescalonamenlo.
Reaulamenla a orofissão de Instrumen_tador CIrúrgIco

5205 2<ll)5 EOUARDO PAES DISDÕC: sobre a comorovar;ao da sibJa~o acadêmica do estudante para, \ obtenção do beneficio da meia-enlrada e dâ ou~ªs orovidências.
- 520712005 PAULO AFONSO D~ nova dcmominaçào ~ Escola Agr'Jtocnica Federal de Sombrio em Santa

5208+2Õ05·
~.. ,_ _ Rosa do Sul - Santa Catanna.
JOSEROBERTO I -Acrat;Conl.a dispositivos ã lei nO 0.250. dI:.: 1!)IJ6, quo altem o logislo3Çâo do
~RRUº~ _. _______i~stode renda das oessoa6 Dsicas e dá outras orovidências.·

5200 2005 JOSEROBERTO "Altera o art. '0. do Oecl'9lO-lHI nO 161. de 13 de rElvereiro de 1967, QUe
ARRUOA au':onza o Poder ~xe:utlvo a instituir. a F~ndaçãO Instituto Brasileiro dei

GttOYréil'id t:t EsldtfMiwt tt eJê vulrõ::l~ IJluvleJélll.':l<:lli.
5210 2005 LOBOE NETO Altera a lei 0° 10.260. de 12 de julho de 2001 - Dispõe sobre o fundo de L,

Frnanclamento 30 8sludante do Ensino Supelior e da outras provldênaas •
FIES

~2.!1_ ;WlJ:> LUl:ll:lt NETO Allera a redar..ãa da ~ 4-, do art. ]O da Lei nO 9 294 de 15 de julho de 1996.
5212 200.5., LOBBE NETO Altera a Lei na 11.096. de 13 de ianeiro de 2005.
5218 20U5 TARCIsIO AllerGl o art. 71 da lei nO 9.504. de 30 de Stllembro de 1997, q.Je estabelece

I ZIMMERMANN normas p.lf3 as a1eiçiiM.. a rim ri,. ('Vlrmitir ;l nt'A!I'>flnç.:I ri,. r~ndidalo Am
inauaurac'les de obras pUblicas. .

smi 2nO';' CO~'iSAO DE Altera a lar nO 7.418. de 16 de deze~r2_dt: 1985. qU_8 dispôe sobre~~~
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
LEGISLAÇÃO transporte. a fim de estabelecer o pagamento em espécie.
PARTICIPATIVA

5218 2005 JURANDIR BOlA Toma obrigatório O exame de acuidade visual nas escolas de ensino
fundamental e nas emoresas oúblicas e orivadas.

52111 2005 WELINTON FAGUNDES Altera a Lei na 5.917, de 10 de setembro de 1973 (entroncamento com a BR-
070 ao entroncamento com a BR - 364. no Estado de Mato Grosso).

5220 2005 WELlNTON FAGUNDES Toma obrigatória a inscrição em braile nas embalagens, rotulos e bulas dos
produlos que especifica.

5222 2005 ANSELMO Acrel;l;ellta u inciso VIII ao art. 14 da Lei n" 9.965. de iunho ue 2000.
5223 2005 JORGE GOMES Dispõe sobre a obrigatoriedade do serviço de identificação de chamadas no

fornecimento de linhas telefônicas ao público.
5226 2005 LEOOEGAR TISCOSKI Dá nova redação ao parágrafo 1°e acrescenta parágrafo 2" ao art. 43 da Lei

na 8.212, de 24 de julho de 1991, "que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências". para
limitar ao valor do acorda judicial a incidência da contribuição previdenciária.

5227 2005 LEODFGAR TISCOSKI Dá nova denominaçAo à Escola AClrottlcnica Federal de Sombrio.
5228 2005 JOSE MENTOR Institui anistia fiscal sobre a legalização ou o repatriamento de recursos

mantidos no exterior não declarados e extingue a punibilidade dos delitos a
eles relativos.

15229 ;'005 rRANCISCO GARCIA AGre5Cenla § 3" ao art. 103 e dá nuva redaçao ao § 3" do é1rt. 131 da Lei n"
9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro,

1-=---_" asseourando a conferencia de recaI! realizado em veiculas automotores"
523D 2005 ANGELA GUADAGNIN Dá nova redação ao parágrafo único do art. ()O e ao parágrafo único do art. 9",

ambos da Lei na 9.263, de 1996. que regula o § 7° do art. 226 da Constituição
Federal.

5232 2005 AMAURI GASQUES Institui fundo de apoio financeiro para pesquisas e para financiamento de
empreendimentos econômicos de reconversão de ativídade dos fumiculloros.
cria contribuição de intervenção no domínio econOrnico sobre a
comercializacão de tabaco e seus produtos e dá outras providências.

5237 2005 CARLOS NADER "Toma obrigatória a exibição de informe publicitário em lodas as salas de
cinem3 do Torritório Nacional, antes das sassOOs, osclarecendo os
conseaüências do uso de drooas ilicitas.•

5239 2005 HENRIQUE AFONSO Dispôe sobre obrigatoriedade de dispositivo de identificação táclil em cartões
I plásticos para todos os fins.

5240 2005 EDUARDO PAES Modifica o texto aa Lei n° 2.554. ae 03 de agosto aa 1955, e aa outras
I providências.

5241 2005 CARLOS WILLlAN Dispõe sobre a proibição da pesca comercial das espécies Que especifica e
dá outras providências.

5242 2005 INALDO LEITAO Disciplina o funcionamento de bancos de dados e serviços de proteção ao
crédito e congêneres, os de relacionamento comerciais, e dá outras

i orovidências.
5244 200fi JVANPAIXAO AcreSCê parágrafo ao art. 3° da Lei na 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a

qual dispõe sobro a participação da comunidade na gestão do Sistema Único
de Saúde a sobre as transferências intergovernamentais de rect.lrs05

'5246-
financeiros na área da saúde e dá outras providências.

2005 LUIZ COUTO Inclui novo parágrafo e altera a redayão do artigo 39 do Código d6 D6fe5a do

rsw- --- .. Consumidor.
2005 IVO JOSE Amplia direitos das micro e pequenas empresas. criando mecanismos para

promover a forma~zaçáo do emprego e estimular a adequação dos pequenos
emoreenclimentos a legISlação aplicável ao trabalho.

5248 2005 IVO JOSE Institui o Programa de Geração de Energia a partir do Lixo {Progelixo) e dá
outras providências.

5251 2005 EDUARDO BARBOSA Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço do exercente de mandato
eletivo no oerfodo entre fevereiro de 1998 e outubro de 2004.

5254 2005 CARLlTO MERSS Acrescenta o § 9° ao art. 20 da Lei na 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
disPÕe sobre a Lei Orgânica da Assistência Soeial.

5255 2005 MARCELLO SIQUEIRA Institui a Semana Nacional de Combate ao Oesoerdício.
5258 2005 MARCELLO SIQUEIRA Altera o § 1° do art. 26 da Lei nO 9.427. de 26 de dezembro de 1996,

estabelecendo oolltica tarifária aue iQuala os incentivos criados para os

11111~111111111111111111I~1273
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~. 1ANõr-~~AliTO!C--' P~~~T~O~:. __~NTA~~.~~__~J
.- --_.~, --- - o -,empreendimentos Implanti:tdos no âmDlto do Programa de Incenovo aSI

Fontes Alternativas de Energ~ Elétrica· Promfa. ,
521)7 7005 f1Q~)FFSSOR IRAP!.JAN Di5.p6e -..obrf" o 6l(er:i::"oJ d:' j)rofiSoSaI1 de NaturOlogo. .

L I Icg'X~E~"RA~~,--_+==~::::::c::::.=::-::;-=;::-,-:::c::o=n~<.;<;~==:;;-;d1j2llj8 !1OOSTN\NILTON BAIANO I A('.r,,*~la ,",:iMf'.;:l0 §,RO OO;trl SO ela Lei n~ 10.999. de 15 de dezembro de

1

20<"', I,"raI p9rlmlir o pagamento em uma (mica parcela de valores alrasados devidos
00' aposontados o ponsionlstas do Regimo Gorai da Previdência om caso do

5250 rõõ51r-J"U';lI'ZA"D"E"N"IS=E~---1 :~;,"o;:'~~~'~"::~:'a1n9'~,~~a;::;; ~on 5'~ofi~'~é7~~o oul\Jbro doi
--- !FROSSARD 1966. Código Tnbutário Nacional. fixando prazo mlnj~ para oonservação e!e I

do::.umt::,llO~ nó~ dr UI\'iJS uvS (I OS dd Faz-cnoC,J PI,l •. IC3.

.. JCO"strtlJ~U FodorCll, que dispõe sobre a
outras VK1ências

02 de junho de 1992, cna o Cadastro Nacional de
K..~ , f tolblrj~ dô C')rl\f')\a r • o..: '='.' . ')I ':f t' ooefitic..'<i
u CuwiUUQt:lo IJUf IJ'dLfJ uamtnu'\dlJU tj dá QUtr~

(:,",,> 1 do artigo 65 do DoAr.rnlo-l'li ,.,Q 2.848, do 7 de
nstnui o C6d· Penal.

co ao artigo 331 do Oecrcto--Lei nO 2.848, de 07 de

-a das-mtorm3'.~~~;9s-d-;con~midoroas li~tas dos
!édito.

,
" meslJõdo e t1outorado 8,

1527012005
_._------ Ida~ust'I"'~,~f1,:,.:."'';'.·

FRANCISCO GARCIA 1Acresc(!nta part1qr3to úni

r.---- ---- PASIUR FHANCISCÓ-
dC:!f"rr""~I-O rr 1q4Q._

5271 I,UU5 jlispõe Soe;". ""rad
OLiMPIO ~~.sosde aoc

5212 tons JJ\II-l: ~!OlSONARn I AI .. u:::! .1 rnd.''Uj:'r, (t,' ..,ci
I dez~mbro da 1~4(). Que i

5273 2005 OiMAS RAMALHO -~--p.llora • Loi n' 8 429, do
'PI· .W<.I':. r·::..c.:··. ~ .'uricii
1(.tU Irn;tmlJYQS Fit;wti:s o
;.P!Q....I,!lêl"l)<.<S.

5275 2i~115 MAR!": FLD BN~8IERI R...·guldn.er.la '. ar' 8": IOI'03nizacão ,indicai o da
5278 2005 I VANESSA GRAlZIDTIN Dispõe sobra a intervel1

"527'1noo5 ["VANESSA GRAZZlDTlN
HIlk:r.tlldrl...;e tt ja V<. ':: ~
A1tt:ra a Lei na 10.741,

_! -; _ ..-._- ._. fslaluto dp 1~..J!....dA.ou

52t11 20U5 JU ZA D~NISE Acrescenta panlgrato ao aJ1lgO 45, !la LO! n° 5.112, do 25 de outubro do 1_
FROSSARD I' Cl.Idigc Tnbu~rio Nacional, e.'obelecendo Iim~o ao dosconto do imposto doi

:-4 ~~'Oa~"'~n,"f"otn~.:-;"'ê?pa~g,:,,=_=,,:,'O:;.::-::::==:;::::-:::-:-:::--..;~:;:-n.:::;;;:--:o-=-;;o\
5282 1-2005T:Jü1v. DENISE Da nova rodacão o ocroscoo!a par:IQrafos ao art. 424, do Doaolo • Loi nO

_'_ I n~(~~,c;I~O 3.l~~~r1!3]_d~out.!J~.~ 1941-=--~itEd~Y.r~~Yenal. ---"=C":'::1
52d~ .2ÜU~~_UI ,uSA DIspõe sobro a obrigé:lwrittdade de rnspeçao da agUd de lastro nos naVIos
__ _ _ que umizem_o~,,-,,,,,rt,,07':,,n,,,aaona,,',,,-",:,i'7S'=::-:-:-c::==::-::::-;;:c==n:::::;::;:;-;;;:;::;i

!!i]ti5 lon':) r"RI ("'oS N,~.oEP. ·DI>~J>Ô'~' I;O:'~O C' C'.r.tr,:,. c.] m:'lQlJi~c ::K}ricolas ao Poq\J~o Prcdutor Rural

_.1-_ ___. .lfam'Iiar. 6 daD~ pm~idências,:,'c;'==:-::=:::--:;-:-===0::-::-:::::;;:;:;:-:;;;
5268 1200~ ·~.CARI.OS NADER T-0ispõe sobre. poHlicas púoü;=as na nrea da saude, de pr~\lenção~ combate a

4-. su~dc.i.. 1',) ",IJnc'"1~' tJm r<.:'~ ,rr:·n"'SC"·O::i-" da l.l,;l:<.l~ p~cill~énc.JS.
, 5267~ lli15 I CARlOS'NADER - l-oIspoesobre a reserva co vagas dos cursos de pós-graduaçao em nlvel tki1
\ m educaÇào nas Universidades PUbhcas Federais e t

Ç.\O cirurgica de simpatectomia para correção da
_c .JYI",el1c.as.

d. ,O do outubro do 2003 , quo dispõe sobro o

r5280 .... J~ ,\,-JT·... NIO CARL()S IAlt~ra a ru~ da 01 ;lãr~~~~~~~ 9" do ,ut. 26 da- Lein~o~8~.2"1""2-,do7--J
I 'I IME NDES THAME 124 do julho do 1991. quo "dispõe sobro a organizaçllo da Seguridade Soaal.

r
--.:---._- ---- I Insbtui Plano~Custeio e_dá Q.ulrns ..Q.ro!1.C!~rlCi3S.·

5281 I~lJUe-1 "Nl0NIO CARLOs-TÃitcrEl ü lcu nU 10.820, de 11 de dc;:ombro do ~003, poro limilDf, om 160/.. o
MENDES THAME IlJéJlor do beneficio de aposentadoria ou pensão pagos pelo InslitUto Nacional

, ' I d,~ S~lJridooe Social - tNSS, Que ~bam até tt~s sak'trios minimos a soma. Idos doscoolos em folul do pagamon1o do benoficlos. doslinados a
I. .: _ 1.._ _ .. .. _. . a!llOrtl~c;ao dtt ttmprésUmo~tumados lUlJlu a Im:ibluiy?t;s::; fim:lltt;ttlld~

5282 ;Jo:)Or;l FUMAR M10C1MO 1Ã11'."fa;"l lei r'j0 f19()f: rie 4 de JuJhc dr. '994 - (st~tulo da Advocacia· para__+_~ºA~SCENO idispor sobre o crime do "'oção de dire~os o prerrogativa' doad~.
5283 ] 20115 ELlMAR MÁXIMO AcI.sc.O"'" art. 2~4·1\. à Loi nO e.Oô\l, de 13 do julho do 1m . Es\alulo da

..1·'\r'·"':iC::"NS' C1:mç.J e do Adu~.\·, Ittl.

-5284 rOO5l6~~~;~~~~_O_~ ~~:; ~:;~:~;·"i,L~e:':; "n'''.6,,"~;c1;;S'-, -"quC-e-d-"-i~'~~~r. o, rog"lro.,.publicOS o da

5285 . )Oll~. ; •.•.1.J: J~r Ailnr<1 o Dl..'t:t",l< -Loi n~ lj.4~7. de 1943 _ ConSOiICl~o tl<1S l~l~ do Trabalho

I (CLl)., tomando. obrigalórios exame.s dinicos...anuals para trabalhadores, a
'-_---'- L . ~m ~r~~da~ S}J.l ~,jd~e :]'prod~tVlr1~ ~a.~~m"'p~~~ __

111111111~11~11_1!ln'!1127~
O-XUlnunto. 3:J12t· 1
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I PROJETO DE LEI

-- -0.,.---- AUTOR EMENTAN° ANO
5286 2005 ~~~~JONFAGUNDES Institui o Dia Nacional do Movimento Familiar Cristão.

5287- 2005 FRANCISCO Altera dispositivos da Lei nO 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito
I RODRIGUES Brasileiro. para inserir a aprendizagem sobre direção em rodovias no curso

de formação de condutores e tomar obrigatória a realização de exame de
direcão veiculllr em rodovia.

5293 2005 CARLOS NADER ~Concede isenção do ICMS de velculos automotores de fabricação
nacional, Quando destinados a portador de doença crônica que exija
tratamento continuado e cuja interrupção possa acarretar risco de morte."

5294 20U~ CARLOS NAUtR "Dlspoe sobre financiamento às assoclaçOes de pessoas portadoras de
deficiências. e dtl outras providências.•

5295 2005 CARLOS NADER "Determina que as instituições bancárias, encaminhem agentes para
verificarem nas residências dos seus clientes. impossibiWlados fisicamente de
comparecerem às agências. a condição de saúde dos mesmos, para efeito
de recebimento de beneffcio previdenciário.-

5305 2005 CARLOS SAMPAIO AI\.era o a!Ügo 312 do Oecfato-Lei nO 3.689. de 3 dEI outubro de 1S41· Código
de Processo Penal.

5300 2005 CARLOS SAMPAIO Acrescenta Incisos ao art. 30 da Lei nO 9.099. de 26 de setembro de 1995.
modifica o seu § 2" e altera o art. 54 do mesmo Diploma Legal.

5307 2005 CARLOS SAMPAIO Modifica os arts. 11 e 20 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992.
5310 2005 DANIEL ALMEIDA Insülui o dia 9 de iunho como "Dia NacionClI do Cipeiro".
5311 2005 GUSTAVO FRUET Reduz as alfquotas da CIDE • Combustlveis, da contnbuição para o

PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre bens destinados âs prestadoras
de sel'lliço de transporte coletivo de passageiros.

5312 2005 LUIZ CARLOS HAULY Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Financiamento da Saúde -
FUNPROSUS e dá outras providências.

5313 2005 HE:1I0 ESTEVES Dispõe sobI'e descontos para profissionais do magistério em exerclcio na
educação básica para aquisição de material didático e, de ingressos para
eventos cientlficos, artisticos e culturais.

f-~~ ~~~ ~ÉLlO ESTEVES Tipífica a fraude em concursos públicos.
5319 2005 PASTOR Acrescenta o inciso XIII ao art. 3° da Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997.

fRANKEMBERGEN
5322 2005 JOSE PIMENTEL Dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório de que tr~ta o art. 37, XI, da

/-5323
Constituição Federal, e dá outras Pfovidênéias.

2005 CORONEL ALVES Estabelece a obrigatoriedade das fannácias e ervanárias a incluirem bula em
seus medicamentos.

5324 2005 GERALDO THADEU Dispõe sobre o parcelamento dos débilos previdenciários de entidades
filantrópicas e de assistência social.

5325 2005 GERALDO THADEU Permite ~ dedutibilidade para efeito da apuração, da ~asa de cálculo do
imposto de renda anual das pessoas físicas dos gastos com aparelhos de
acuidade médica. nas condicões Que determina.

5327 2005 FERNANDO DE . Dispõe sobre a obrigatoriedade de concessão de desconto para o pagamento
FABINHO à vista e dá outras providências.

5328 2005 GERALDO RESENDE Acrescenta dispositivos ao Art. 883 da Consolidação das Leis do. Tmbalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452 , de 1° de maio de 1943. para. dispor
sobre a aplicação do principio da desconsideração da persOnalidade jurídica
na execut;ao 1raDalhisra. '

5329 2005 PAULO PIMENTA Altera dispositivos processuais penais sobre. oitiva da vitima, em caso de
crimes cometidos contra criança ou adolescente.

5330 2005 JOÃO BATISTA Acrescenta os artigos 1.336 • Ae 1.336 • B na Lei nO j 0.406, de 10 de janeiro
de 2002 . Novo Código Civil - dispondo sobre .a 'ieparabilidade pelo
condomínio em caso de furto ou roubo de veiculoautombtor. motOcicleta ou
bicicleta de condômino. ocorrido na garagém ouestaci()n~mento interno.

5332 200~ ADELOR \/IFIRA ÀcreSCênta parãgraFo ao art 2" da Le'l n" 8900. de 3.0 de junho de '994. para
assegurar o pagamento do beneficio do seguro-desemprego ao trabalhador

's336r2005
rural, nas condiCões Que especifica.

CARLOS NADER "Dispõe que as empresas fornecedoras de produtos' esel'llÍÇQs sejam

I proibidas de cobrar quaisquer valores para emissão de tloleto bancário para
oaQamento."

~J_2005 ANOR!: FIGUEIREDO Permite ao contribuinle do lmoosto de Renda Pessoa Física a Dossibilidade
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5366 12005 IVO JOSE Dispóe sobfl> a criação do Cadaslro Nacional de Boclelas. e dá oulIas
oro...idendas.

5356 2005 'RoÕERTO GOUVEIA

;S3511I 2õr5S'cAPITAO WAYNE

1 5360t2005 .IUNIOR BElAo

r61 ,2005 EDUARDO VALVERDE

~i~o05 iPASTOR FRANCISCO
OLIMPID

Altera a tabela de ta.lla5 con5tanlo do anexo .i Lei nO 10.626 de 22 de
dezembro de 2003 sobre o reail)lro de arma de fot'J(']..
Obriga a rese~a de assentos para obesos nos transportes interestaduais de

.nassaoe1f\)S
Allera os artigos 3. 24. 26 e 36 da Lei n' 9.394. de 20 de dezembro de 1996.
instituindo nos cumculos e5COlares ao enslflO fundamental, conhecinenlo
sobre a lingua, usos, costumes e a cultura dos povos tradicionais e minorias
étnicas forrrtlidores do oovo bra~lelffi

Mera o arogo 6' da lei n' 9.424 de 24 de dozembro de 1996. que
dispõe sobre <J

I fundo de Manulençao e 09senvolvimenlo do En~no Fundamental e de

1-.=,.-+=o7+c-==~~~-----+I,V?,lorizaçiio do.::M~ag'l/';i."léri""'·OS· =-=c:-..,..-....,--c:-:=:-:c-:::::cc::==::-:;;::::;c:-o::-i
5364 2005 LUIZ BASSUMA Dls;lÕe S<X:lre a punibilidade do aborto no caso d(l gravidez resultanle de

h ....--;=Mt;;OT.""<"7==c;------P.t:~r"o~.==~=-c=::-;;;-:--;;c--;:'.=."...=~=7::=._::'"";;;;--:o::..c;;::-I5365 ,2005 INACIO ARRUDA Dá nova re<liJç;lo aos incisos 11I e IV. § 8' <lo art. 6' da Le; n' 10.999. de 15 de
-=-.::-.----t------ t1eL~mbro dtl 2004.
5367 2005 ICELSO RUSSOMANNO Dispõe sob,. requisllos e condições para realização de concursos ou

~ promo<,.ões com finalidade social realizados por quaisquer meios de
i

,

_; comunlC3çao.

b
PROJETO DE LEI

N° ~JIi[[ AUT~.!l.._._----J--;---;-,.---,_~:c:-:;-:-:~~~E~ME~NTgA~--=-:-:-:-:--::===-===:;;:-I
I de deduzir o valor de até 01 saláno rnln mo pago B um único empregado

t~ doméslrCO~.,,-----:-;-:--;:::cn=-----;-:--::-:-=;:""'==--==::;::c:---::::;:::"!
5339 20Õ5 I ANDRÉ FIGUEIREDO Dispõe sobre a n~incidênOa <la contribuiçao provisória sobro

\ I movimentaçAo ou transmissão de valorel:i e de créditos e direitos de natureza
finilnCClnJ . CPMF sobre a moviment.a\-:ão do contas bancánss destinadas

I
excluSlvamenlo ao dspOSI\o de 58làoos, remuneraç:'o de servidores púbicos,

I soldos. proventos de aposentadona ou de

I I
penStOnistas e de benencios previderlCiários, alterando a Lei no 9.311. da

h=.-+==+o====:-:-:"";""'""_---1--':L04:'c1"'e'-'0"u"'tu";!"~0~d'!'e~H~'96~.c-=="7.co-~~..,..-..,..-..,..-==:-..,..-=.,_-::-:-==:-J
534ll 2005 FRANCISCOAPPIO AH.rJ 00 Ms. 135. 182. 231. 296 e 309 da Lei n' 9.503. de 23 de setembro

de 1997c'l!'.0 insti",1 o Código de TrJns<to BrasilotfO.
53'l,- 2U05- LUIZ PIAUHYLlNO - Toma obnQat6fia a assistência de adllO<,Jado om transações imobili/lrias.

, acresoontando parágrafo ao art. 10 ca Lei nU ·9.906. de 4 de julho ~J.9~...:.....--

~~~~ CARlO§_NADER ; ftlnstitul o Dia Nacional dos Parques N~ior,als.· ~
5~---t2005 PAULO lIMA~='-'-----i-I-~:"te"''''=a''''L"''''··unO 9.998. do 17 de ag'JSto d~ 2000, que -iflst.ilui. tl Fundo de

Uni"(!rsallz~l"~:lodos Servicos de Telocor1lunlC3çóes-. _. _._
5345 2005 PAULO LIMA Denomina Aeroporto Internacional A,yrton Senna da Silva o Aeroporto,

1-.=c-+==+oo====~==-___{_,'n'"l"em""aç~nal1c..c.altZado na cidade de Guan.lhos, no Estado de São Psulo. II

5346 ,005 FRANCISCO GARCIA Dá nova redação ao artigo 169 da Lei N° 9.503. do 23 de setembro de 1997
((.;Útjiyu NaçlollC:lllltll Tlall~lvl. I

'5347 I2005 FRANCISCO GARCIA Dá nova redação ao artigo 173 da Lei N.' 9.503. de 23 de O<llembro de 1997

r;, ;{Cóchgo Naç!Çlnal de T~nslto. exclUJ~essão",:"espirito de amulac;'io-I.
'5354 'OÕ5 I LEONARDO PICCIANI !ESiãi>elece cnlMos para nomeaçao de !uooonálios públ;cos para ocupação

I de cargos em comissao. bem como reduz pela motaóo o númoro c.Je :;argos
\ em comi~ no âmbito da adminlstra~.Ao oüblica ft-lderdl dl··ela f' In~I~~

5355 2005 ANA ALENCAR Dispóe sobre a aiação do Car1Jo OdonlolÓ<)<:o P"..entivo - cor e sua
nbngtltnncl.u1A de apresentação no .atn de matricula de (.:"tança com idade
enlre 6 e 12 3nos na rede oUbltca municioal e estadual oa~e",n~s<,!,·n~o;-.--==:7Cz1
DisjJÔe sobre embalagem de medicam6nlo~ gel"Jéric.os lsenlos de prescrição
módica.

536:1 2005 I IVO JOSÊ Dispõe sobrtl a cnação do Programa Nacional de Microdeslilarias de Álcool •

~
Prooamicra • para prOO"lClÇOO de deserwol,,;men\o rural 9 dá outras

,,;=~ ---1~pC'r0é'·'",id,,ê,,-n~ci.a:,s==7::CC-:",==""""",----O~:-"--'-=:-:C:-;=:;;-=::--:O-=z1-5370' ':>005 IVO JOSE Altera o drt. 6' da Lei n' 10.620. de 17 de cezembro de 2003. que d;spõe
sobre a aulorização para desconro de prestações em folha de pagamenlo,

l Dclf3 erar mocanismos Dar8 evitar o endi...tdamenlo de idosos e ~nSlonistas.
rsi7:f~l)~ IVO JOsE Dispõe sobrEI os direitos do consumiOOr em caso de ufarta. venda ou F
L~___ _ I atendlme.nto por telefone, determinandO que sejam gravMas as con....ers:lS I
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Documento 33'26·1

2062 (JANi05~



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Quinta-feira 10 279

••-'. . li ~....

"".'" .!l' CÂMARA 005 DEPUTADOS
.'''~~~~''

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
para seNirem l1e prova, entre outras providências

5375 2005 CARLOS NADER ·Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parta dos
estacionamentos privados, e dá outras providências."

5377 2005 CARLOS NADER Cria o PrOQrama de Saúde Vocal do Professor e dá outras providências.
!I37e 2005 CARLOS NADER "fil::a proibida i:I tmlrada dtl Illtlllure:; ue Hl (deLe~is) anos de idade. em

"Lan House", 'Cybercafes', além de outros similares que comercializam o
acesso à ·intemet· por tempo."

5379 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre informações prestadas em consultas a bancos de dados
sobre relações de consumo, a cadastros de consumo, a serviços de

I 5380
Iproteção ao crédito ou a outros congêneres.

2005 CARLOS ALBERTO Autoriza o Poder Execu1ivo a criar a Universidade Federal do Norte Goiano
IERÉIA I(UNIFENG).

5381 2005 CARLOS ALBERTO Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal Chapada dos
LERÊIA Veadeiros (UFCVI.

5382 2005 JOSt: OI'IJtNO ""tara a Lei n~ 9.S03, tia 1991, que ins\\tui () Cótligo óe i~n'Si\o Bras\leiro,
para inGluir éI fotografia do propriet~Jio no CertifiGado de LiccnçiDmento Anual
do veiculo.

5383 2005 JOSEMENTOR Acrescenta artigo ao Decreto-Iei n.o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal nos termos Que determina

5384 2005 EDUARDO BARBOSA Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de
I pessoas com ostomia.

5385 2005 DURVAL ORLATO Introduz artigo na Lei na 9.096, de 19 de setembro de 1995, permitindo aos
partidos polllícos um proorama politico municipal, a cada trimestre. em
emissoras de rádio local.

5387 2005 MICHEL TEMER Acrescenta § 4° ao art. 515 do Código de Processo Civil.
5388 2005 EDSON DUARTE Proíbe a cobrança de tarifa, taxa ou preço de assinatura para a manutenção

do direito de uso no seNico de telefonia fixa ou móvel.
5389 2005 FERNANDO DE Cria o Seguro de Responsabilidade Civillndividuat Automóvel (RIA).

FABINHO
5391 2005 GILMAR MACHADO Dispõe sobre as medidas a serem adotadas no traumatismo dentário

ocasionado pela prática esportiva e da outras providênCias.
5393 2005 MARIO NEGROMONTE Altera a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985, o Decreto - Lei nO 5.452,

de 1° de maio de 1943, o Decreto - Lei nC 2,848, de 07 de dezembro de 1940

~94 ~O5
e dá outras orovidências.

ALMIR MOURA Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação prévia de aumeflto de tarifa
dos serviços prestados por permissionárias e concessionárias de serviços
públicos de competência da União, Estados, Dístrito Federal e Municlpios, e
dá outras orovidências,

5395 2005 ANTONIO CARLOS Altera a Lei nO 8.989. de 1995, modificada pelas Leis nO 9.317, de 1996, nO
MENDES THAME 10.182, de 2001, nO 10.690, de 2003, com a redação dada pela Lei nO 10.754,

de 2003, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos
IrllJu51rializadOli - IPI na aqui:;lção de automóveis para utilizaçilo no transporte
autônoma de passageiras, bem como por pessoas portadoras de deficiência.
ffsica, nas condições que especifica.

5396 2005 IVO JOSE: Altera. a Lei nC 9.099, de 26 de setembro de 1.995, que "dispõe sobre os
Juizados Especiais Clveis e Criminais. e dá outras providências", a fim de
desconaestionar esses órgãos judicantes.

5397 2005 IVO JOSE: Acrescenta a Seção VI·A ao Capítulo I do Titulo 111 da Consolidação das Leis
do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452. de 1° de maio de 1943.

! para proteger trabalhadores em atividades sob radiacão solar.
5398 2005 SARNEY FILHO Estabelecelf:~didas relativas à atividade de exploração de floresta e demais

formas de v etacão na AmazOnia Legal.
5399 2005 TELMA OE SOUZA DispOO sobre a exibição de filmes publici\ários de d',vulgação de obras

cinematográficas nacionais nos serviços de radiodirusão de sons e imagens
I(televisãoloúblicos ou.~ducativos,

5400 2005 TELMA DE SOUZA Altera a Lei nO 7.357. de 2 de setembro de 1985, para proibir o
I oreenchimenlO de dalJu5 Dtls&laisno ver&l do cheque.

5402 2005 EDUARDO PAES Acrescenta o §2c, ao art. 36 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, e da

-- outras providências.
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PROJ~O DE LEI

e-N·i~Q.T AUTOR EMENTA
s.444 ;>()()S IANf)R~ DE PAUl A Institui e p.slaOOlece criterios para a edição do -Rol de Procedimentos e

~s.io5 I2005 [JOVINO CANOIDO
S8rvi~ns em FiSlO\eram:a4 e Clá outras nro\lidênCJa~.
Obriga a rronulenção dos calibradores de pressão de pneumáticos e a sua
iJferir ,lO rJt.>r.0:.~~~ r~~!~O fn_derallX'lmpo1ent~.

~7L~t/~IRAREIS-- Dispôe sobre o fomoclmcnto de informações coostarües de bancos de dados
e cadaslro de consumidüres.

~8120P'>L~'_'~r-"~-'JS HWlY
Autod:w, IIJ~ ll'lm '> dlJ § 30 do ali. 164 C~ Conslrtu'Çcio Fedcrdl, que até
cinco por cento das disponibilidades de caixa dos Eslados. do Distrito Fedeml
e_aos MUntClplos sejam ~s.~cJ-ª-s_ em c:uuper<il.lv;Jt;; iJt= VtK.J.tu. -:-=-:-=-

540" 20;)', IED"_:,q JC ~"'RIJOSA A'lerõJ o InCIW Xlv..;.> imo 6" da ldl n° l.7i3. ~e 22 da dt;;:..:eil:tJro de 1988.
com a redaç;lo dada pelo art. 47 da Lei o" 8.541. de 23 ~e dezembro deiI , 1992. e .--rrcsclmo do § :zo do art. 30 da lei n~ 9.250. de 26 de' dozembro de

~i;j JOS~ CARLOS ARAUJO
·I~:'.

Acrescenla dlsposiUvos a lei 00 9.096. de 19 de setembro de 1995. que

~S41i i2°os1pAULCfliAuER-
rf."ip~_~(~~J~I:\~~~rt,dária:f)r"dtlJi,ta 00 ~átW3 e na w\e~~"\G

Acroscenla di~ibVO ao art. 320 do Código de Trânsilo bmsOeiro. para
dispor SOOfe a apI.caçao de recursos arrecadados, com a cobrança de

54121200sl ROSÉ[jEFREITAS-
E..~~l.~-:"V" '~Polio' 3~o'liáriaFedel'3L
Altera o Inciso IV do .rt. S' ~a lei n' 10.260. de 12 de julho de 2001, que
Rdispãe sotlre o Fundo de Financiamento ao e8t.udanle do En:sino Superior e
dá (...J:r3: :u·...idên ....·.ls·.

5413 1200: lROSE DE FREITAS Altera <:I Lei na 10.700. de 09 de julho de 2003. para estender o beneficio
(".a!anlj~-Sa!~ a Lodé\s_as t!l9lõ~s.®_~als, nos casos QL18 ~5~I~ca.

1--541G· ....2õíi"5 EON,:-MALlOO- __o ÜIspllt! slJDrr,l a yroJtuidéJdB p.ira lJOIlClats militares e bombeiros ~1I1,tales no

~~ 7005 !LUIZA ERUNOINA
sistema de transporte coletivo i.nte~stadual terrestre.
Declara o Educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira.

. I
~20051 FERNANDO DE Oiopõe sobre o te""" máximo de atendimeolo ao pUbico nos
, ' ! F,AP,IN~;) t<c,lahr)lecime"los que eSllE!ci~r:a

lsiio[005IfEK"ANDO DE Dispõe sobre a gralui~e dos serviços de es1aciOnamento em
. . FABINHO trslabttl8CirnanlOIi conumiais e de r..-;,;;;J~..i~de servlX05. I
I 54i' ~rõ~ I C'QI;ARIJO VAl VERDE AI~E1roJ os Arbgll~ ?2 e 23 dn Ltli n· 8.666. de 1993. Institutndo o prega0 i
'"5421-t2óo5IlAEI VARELLA

elelrÕl1ioo !laS licitações da Administraeao PúblICa FederaJ.
Dispõe S()bre re3luste de parãmelros. ioolces e tndtcadores de produt'IYldade

I Mra IJns (le Rl:lomlcl Agrária
5423 200S F TlMA BEZERRA Altera. redacAo do art. 17 da Lei n' 9.432. de 8 de janeiro~. 1997. I

Altar,] a Lei nC 9.501, de 1997, Que institui o Código de Trânsi10 Brasleiro.
par;;a obngar a 'ilnahzaçào relro-tetkt!iva nglio caçambólft ....nlAlnrac:; de Antu'hoc;

'-"=o -
de obra.

542R ?I~)', ~mJARDO SelARRA Autorlla o Porlolr Executivo a instituir a Fundação Univorsidade Federal do

I 5431 -2005 rioVAIR ARANTES'-~
QCs10 do Paranê'l, o dé outras providêoaas,
AulUliLd lJ Puc.k::r EJIltK,;ulivu i;I uiõ:t, d U,livl;:miit.l<tlltl FttUt:tCiI t.lo Centro Oesla.

.- ,,",' ~ c

5432 2005 AlMERI-NDA-O-E-3~~~~~~a-~:7%\e:~~~~!"Ud""~-,,~,,<yv,,pr'-'~"'~"~"::"·d""~"'';199=8.,.e......,dá~0-U\Ja.,.....S-prov---c,d"'"ê-IlCI~.-s-.~
CARVALHO

s4J5 - 200'-, ;;- ~':;L ------- A1tcr,] a Lei 001 13.(1.:0,). de 19M 1-:-p..l18 amplrar,J prolCÇ41o ao meio ar"blenkl~

I-cc=-+,......-I---- dar celeridade ao processo de recuperação Bmbienldl
5438 2005 IVO JOSE "'tt'ra a l':ll na 8 212. de 24 de julho de 1991. I'Klra Incentivar e desonerar a

I I t:on.I.:Jl.':I(,.,:ú dú .• ai.J.J!t'KJoores aoosen'aoúS.
543i 2005 ANN PONTES Il!t~~á...9rafo úniCO na lei nQ 9.610, de 19 da fevereiro,~d"e'c1~998,,?"-, .....,.,.....-,-1

5439 2üOfJ ANI\I PONTES Acrescenla dlsposilivo aCOnwIidar;ão das leis do Trabalho - CLT. proibindo

I ' \ Ia cornlar.to.:ao ()t, RlêlO ca obrd nr r emUl'6sa Inter[)()SJ:::I,
s«'O 200& ANN PONTES Acrcx~r,t.J o.1rtigo ti Lei na 8.666. de 21 do junho de 1003. para vodar a I

, parh ,a~ ',ú simultânea em licil.l;ões de empre~15 em que se e'lldencie a
; oxiSlenci<l d'tI COITJoIe único.

5443 200S1TAKAYAMA AcroSt;E::nta parngrafo segundo 80 art. 442 da Consolidação das Leis do
I Tri::l~.':I.tlQ ~rru'J ict.l pelO O<.'Çrelo-Lcl n":'J 4'5.l. Clp I" 00 InSU ,~ 1943. ~""..l.

j dispor SObre a não existência de vinculo empregaUcio entre Confissão
L- __ R~lO.Sa. seja ela J9!eiL..-ou_I!l~iç.ão,-º!l1e.m. ou Co~reoacão. e seu~

(l(lliiillllll~í~~~11111m
·.U'U.fltJlllO ~3725·'
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N° ANO- AUTOR EMENTA
Ministros. Pastores. Presblleros. Bispos. Freiras. Padres, Evangelistas.
Diáconos, Anciãos ou Sacerdotes.

5445 2005 GIVALDO CARIMBA0 Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), instituindo a gratuidade para emissão e renovação de habilitação
para condução do veículo outomotor, para membros de família com ronda
mensal inferior a dois salarios mínimos. e dã outras orovidências.

5447 2005 GERALDO RESENDE Allera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, para proibir o acesso de
crianças e adolescentes com idade inferior a dezesseis anos em casa de
iooos de comoutadores em rede.

5449 2005 MAX ROSENMANN "Altera a Lei n· 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para incluir dispositivo retroreftetor como equipamento obrigatório nos
veiculas (lua especifica," _ . _ u

5455 2005 CESAR MEDEIROS Acrescenta artigo à Lei nO 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que "institui o
Programa UniV9fSidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades
beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei nO 10.891,
de 9 de iulho de 2004. e dá outras orovidênciaç.

5456 2005 CESAR MEDEIROS Acrescenta parágrafo ao art. 7° da Lei n° 11.096. de 13 de janeiro de 2005,
Que "institui o Programa Universidade para Todos- PROUNI, regula a
atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior;

200S
aUera a Lei nO 10.891, de 9 de iulho de 2004,9 dá oulras Drovidêm;ias.

5457 PERPÉTUA ALMEIDA Dispõe sobre a instalação de portais detetares de metais. com tecnologia de
Raios-X. nas penitenciárias de seauranca máxima e dá outras orovidências.

~~~~-ºQ~ JULIO LOPES jnstitui.o Dia Nacional da Adapta9llidade__
5460 2005 JULIO LOPES- Concede direito de perceber indenização ao proprietário de im6velque sofra

desvalorizacão em conseaüência de tombamento.
5461 2005 CAPITAOWAYNE PL - Modifica a redação do artigo 132 e 139 do Estatuto da Criança e do

Adolescente, Lei 8.069, de 13 de iulho de 1990
5462 2005 COMISSÃO DE Institui o Dia Nacional do Voluntário

LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

5464 2005 BETINHO ROSADO Autoriza o POOer Executivo a ampliar a área de atuaçao da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pamalba - Codevasf, nos
termos aue esoecifica, e dá outras orovidências.

5465 2005 EDUARDO GOMES Acresce o art. '\03-A ao Decreto-Lei ri· 2.648, d.e 7 de d.uembro de '\940 -
Código Penal.

5466 2005 lARATTlNI Altera os arts. 37 e 42 da Lei nO 9.504, da 30 de setembro da 1997.
5468 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a reserva de imóveis populares para serem comercializados

com professo,," da Rede Pública de Ensino.

5469 2005 ROBERTO GOUVEIA Dispõe sobre a responsabilidade das empresas pala lavagem dos uniformes
usadosoorseusemoreaados.

5473 2005 VIC PIRES FRANCO Concede em dobro os direitos e beneficios vinculados à malernidade e à
, oalamidade no caso de Qravidez gemelar.

5414 2005 RICARDO BARROS Considera Crime contra a Administração Pública a exigência de repasse, por
ocupante de cargo de livre provimento e exoneração. a outrem, de percentual
incidente sobre os resoectívos W,lncimentos.

5476 2005 NEUTON LIMA Altera a Lei n" 8.906. de 1994. ao dispor sobre o crime de violação de direitos
e de prerroaativas do advOClado e dê outras ol'Ovidências.

5477 2Ct05 ABELARDO LUPION Allera a Lei nO 9.985. de 18 de Julho de 2000.
5478 2005 RUBfNELLI Altera a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a

proteção do consumidor, instituindo a figura do fornecedor hipossuficiente e o
Fundo Nacional de Assistência ao Fomecedor Hipossuficienle - FNAFH. e dê
outms provid6ncia$.

5481 2005 FERNANDO CORUJA Acrescenta § 5° ao Art. 18 da lei nO 3.268. de 30 de setembro de 1957, para
dispor sobre a inscrição do registro profissional de médico em caso de
exerclcio da atividade em cidades de fronteiras entre Estados jurisdicionados
à diferentes Conselhos Reaionais.

~2 2005 PAULOBAUER Altera a denominação da Escota Aarolécnica Federal de Sombrio.
5483 2005 PAULOBAUER Estabelece o dia 29 de marco como o Dia Nacional da Micro e Peauena

illllllllllj~IIIIIIII~1279
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_.__~L~+~ ----.!E:l!M..."E~NT~A~ -i
! FmprA~'1.

~5 i ,(~15 VIEIRA REIS ,Obrig••s empres.. COl1cassionálias dos .....iços de lransporte pUblico
rodo~iáno de passageiros fi di3PO"ibilizarefn informeç005 sobre li prestaçOo
dos res til/OS servi OS.

5487 Determina aos estabelecimentos de saudo privados a colocação de placas
ir:'.lormati'ias sobre os planos de $alicie conveniados.'-.:;===;-;;~:;.;:;:;;;;;::;;;-i

~9 12005 FERNÂN'"D"O""G"ACõB"'E"IRA,.-r;Allar. a LI> n" 9.279. de 14 da maio da 1996. par. astabelecer a suspensão'
rem mna dos direitos alentllrlos nos casos e ifica.

5491 12005 GERALDO RESENDE

5493 2005 RUBINELLI

Modifica o art. 12 da Lei nD 8.429, de 02 de Junho de 1992. para aumentar as
..~n('llAc:.:::I lirJh"'fIIl~ ~o r nMIvAI ,,., ::.In fi", im mbidad"A"'_~-,~__-i
A1t..... Lai n' 8.018, de 11 de selembto da 1990, no que especifica. que
dls sobre a o (jo consumido: e da outras rovidências.

54\l4 200S RlJBINElLl 1>.\\0.. o .~. 199. da lei n' 1.210. de 11 de iuIOO de 1964. 'lU" "'s\~,"allli <lO
E:Kec.u Penal.

5495 2005 iGORETE PEREIRA Prulbe • cobrança de taxa de inscrição dos candidatos a concursos publicoa
~ e dà outras rovKlências.

5498 2005 IGORETE PEREIRA IDispõe soble o pan:etamlll1to dO' débilos tributllios de ""OIlilais,
maternidades e casas de saooe ue se am enbdades ftlan icas.

5497 I 2005 IVO JOS IMer. o art. 29 da lei n' 8.213, de 24 de julho da 1991. para delanninar qual
I nO cálcuro da aposentadoria sejam consideradas diferentes expeclativas de ,

to .[ sobl'l~ .... irla em funçAo das faixas. de rendll d::ll~o
-5498 2005 FER"NA=N"OO="'C"'O"'R"'U"'JA-'-- Revoga a L., n' 10.820, da 17 da dazembru da 2003, que "dispõa sobre a!

autonzaçAo para desconto de praslaçôes em folha de pagamento, e dá

__~ _. oulr.:.s 2rO~~ldl~ê!.'nCle!·as!!:!,":-. =====-====--;---,:====-;;:=:-::-1
SSOO ' 200", WELlNTON FAOUNDES ·Dulurlllm;;J -él IfIl~tln\aÇ3U Ul:' teml6n"~ tJtJ <:lUllJ"dltmcJillltlfllu (-t;dlkl:'

I
. e1elrOnlcos-) em instituk;ões financoiras, especialmente adaptados ao acesso

f<."rlo;;;;<+,;-;;'W",===-~--1.,."u,:soê:>'!: p~ssoas portadoras das deficíêf1Clas e dá outrnsLf"OY.!CIênc:ias,-
5501 '20<>5 ELlMAR MI\XIMO Declara Dr. RI'l8ldo De Lamare Patrono da Ped,atria Brasolair•.

DAMASCENO

1IIIIIWIII!!IIIIIIHIIIIl"O
Oot;....mtlnlo : 3J72e • 1

5520 2005 F LIX MENDONÇA Inclui o mapeamento genétICO (DNA) no Carteira Oe !denbO:>oe, lrocando o
apel por pias.ice rígido.

5510 I~OOSI JOAO BATISTA IAler•• Lei n' 9.998. de 17 de agosto de 2000. que 'Instnui o Fundo de
l)nive~lllaçãodos serviços de Telecomun carOOS·.

'------'----------

5502 I 2005 EUMAR MAXlMO A1tara. Consolidação das leis do T.abalno - CL T, apruvada pelo [;ecre1o Lei

i
DAMASCENO n" 5.452, da l' de maio de 1943, para desonerar o emprogador em relaç;lo

f-==;-t==~-= l I'AA RmlVp,(\anrn;. ifwens nuA f:urnnmm "iArvi :o m"lIilar nh~'hrin
5507 2005 [ RONALDO CAIAIDO : OlSpõe sobra • repacilJaçao e o alongamanlo oa dl"idas onginali.s de

I
, I operações dd crédito rural, allera a Lei nQ 10.437. de 25 de abnl de 2002. e

. dá oulr.3s orovidências.
~550~~:'-;'7.2,,00,,5:,-'t':'IH"'ETN"RC:'Q'ê:"Uo:EiA'iF.::O"N"'S"'O"--_-tAcrt:~Fll.:I o inciso XIII ao art. 30 da lei nO 9.472, do 16 d6 ulhO lJe 1997.

5512 ~2005 CARlOS NADER Obriga os estabelecimentos comerciélls. bares. Ianchonetes.restaurantes e
I congêneres. com área superior a 200 m', a adaptar ou constnllf no
I mInimo.um banheiro masculino e um banhetrO feminino para o uso de
I IDessoas oortadoras da deficiências

f<5<:51"3·-f-;;12"00"S..t"C"A"R"L"O"'S"NAIDE=="R=--+!;REstabelec.e normas referenles A-c:. pffilJcas comBrCiais. bancârias e:
~J_ ' fimmcolras Que envolvam negatIVa do ou1orga de ~rédilo ao consumidor'- !
, 5515[200'5'JõRGE GOMES D,spó<: SObre o detalhamemo das contas telelOoicas nos sltios da Intometl
I ----L das prestadoras de servica telefOnico
l~~!~_L~õo}._ ·M~A:~R~C~O?,·~M~A~IA~;;;:;~::+~ln~3C~'e~'~e~o~nome~~d~.~S~S_~~T~ia~.~roI·'u~n~o~Ll~~~d~o~.~I~'.~r~(,;ii.]d~.~I'~á~tn~·.;:;.:::::;;;;11
I 5517 12nos MARCELO GUIMARAES Altera a Lei nO 7_357. de 02 de setembrü de 1985. l,'ooando a inserçào de.

: FILHO data de abertura de conta nos tal:Jl1ários da cheque expedidos pelas
I, Ins~tu· ões bancárias ou firlanceiras.

5518 -1-'00'> LÜLAit-êOtIRÃ----f~f.t"r9SC~~en:;la::-;;§~3~.':;ao;;";;a;;rt.~2i;i8c;o;::a:.;L::eC'1 n"''''8''.9O=8',"oe::74.o:Ce ";;IU;;;,ho;;;-;d;;.'1"9",!l4"."';q;;ue;;;-;o;;;spOe;;;;;;;i

t L sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Ad ados do Brasil - OAB.
55.19 21,):)51 zé GERALDO Acrescente-58 disposibvo ao art. 200 da Lei nO 7.679. de 23 de novembro de

: 1988. pai.) lralar da antecedênci.a minima para a oublicaç.\O dos aios
nonnatl....o5 do ó ao com lenle, nos aríodos de roib' da seB.
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5522 2005 ANDRE DE PAULA Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de protocolo terapêutico

:oara a orevencão da transmissão vertical do HIV.
5523 2005 NEUTON UMA Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de extrato de uülização para os

assinanles de telefonia móvel oré-oalla.
5525 2005 VANESSA GRAZZIOTIN Obriga as empresas prestadoras de serviços manterem postos de

~I 2005
atendimento aos consumidores e dá outras providências.

PAULO MARINHO Acrescenta e altera dispositivo da Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997 e dá
outras orovidências.

5528 2005 CARLOS SOUZA Institui contribuicao orevidenciária esoecial oara os Municipios.
5529 2005 MILTON BARBOSA Dispõe sobre o pagamento de taxa de inscriçêo para concursos públicos e dá

outras orovidências.
5532 2005 EDUARDO PAES Revoaa a Lei nO 4.845, de 19 de novembro de 1965.
5536 2005 ED1NHO BEZ Modifica a Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para pennitir a

movimentação da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço para pagamento de parcela ou quitação do Programa de
Arrendamento ReSidencial.

5537 2005 ED1NHOBEZ DisDÕEl sobre a divulaação da arrecadação e destinacão da CPMF.
5538 2005 ZEGERALDO Dá nova redação ao art. 1.831 da Lei nO 10.406. de 10 de janeiro de 2002

(Código Civil). para assegurar ao companheiro sobrevivente o direito real de
habitãcão sobre o imóvel destinado à residência da famflia.

5539 2005 ARYKARA Estabelece prazo máximo para emissão de certidões, declarações e
instrumentos afins por órgãos e entidades da administração pública federal
direta e indireta.

5540 2005 ARYKARA Institui o Dia Nacional dos Trabalhadores em Radiolooia.
5542 2005 MARCELO BARBIERI Suspende e reduz tributos federais incidentes sobre aquisições destinadas a

novos emoreendimentos.
5546 2005 CAPITAQ WAYNE Estabelece regras gerais para a construção de estabelecimentos penais, e dá

outras orovidências.
5548 2005 CAPITAO WAYNE Institui o estágio de estudantes de Direito nos órgãos de Segurança Pública

da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências,
5551 2005 CAPITAOWAYNE Altera a Lei nO 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, pennitindo aos
servidores e militares o exercício da advocacia.

5552 2005 CAPITÁOWAYNE Altera a redação da Lei no 10.826, de 2003 (Estatuto do Oesannamento),
autorizando o uso, pelos órgãos de segurança pública, das armas de fogo
apreendidas e à disoosição da JustíCa.

5553 2005 CAPITÃOWAYNE Garanle, em caso de urgência médica. aos integrantes das Policias Civil 9
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Policia Federal, da PolIcia
Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, a internação e o
tratamento médico, em qualquer hospital ou clinica, quando se tratar de
ferimento ocorrido em decorrência do estrito exercício de suas funCÕBs.

5554 2005 CAPITAO WAYNE Determina que as indústrias de cigarros compensem os entes públicos pelos
custos despendidos cem os atendimentos médicos no Sistema Único de
Saúde - SUS.prestados aos portadores de doenças associadas ao
tabaaismo.

5555 2005 CAPITAO WAYNE Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de blindagem nas
viaturas dos 6raãos de SeCluranca Pública e dá outrasorovidências

5558 2005 CAPITAO WAYNE Acrescenta inciso no art. 1· da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990, que trata
dos crimes hediondos. e dá outras orovidências.

5559 2005 CAPITÃOWAYNE Revoga o art. 71 do Decteto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código
Penal.

5560 2005 CAPITAO WAYNE Dá nova redação ao art. 333 do Decreto-Lei nO 2.848. de 07 de dezembro de
1940, CódiQO Penal.

5561 2005 CAPITAO WAYNE Estabelece a obrigatoriedade da instalação de creche ou pré-escola nas
unidades de seauranca Dública,

5563 2005 CAPITAO WAYNE Altera apena do crime de receptação previsto no artigo 180 do C6digo Penal,

I 5564
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de Oezembro ele 1940, e oa outras provi(lênClas.

2005 CAPITAO WAYNE Dá nova redação ao art. 288 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de dezembro de
1940, C6dioo Penal.

1111~llllllllll~I~llllllllllllnlllll~11111111281
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An9r:.l a rodação do on. 25 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, para
tomar Qtlnl]illória a licitação para escolha de empresa ou insliruiçao a ser
(..wntrata.:l... -'_.d o.l 1";..1••41. Utj COI).;IJ~;:' . ulicos.

A1lera a lei nD 9.847, de 26 de outubro de 1999. pennitindo a inl8rdl~o

,I, 'inil ....R dp. " ,~t'dr.-~-;,...Hnlt1~ 1lUP., (tHrúdhnl"trr,ent~. CI.:ilnooam. adQ'Jlrilm.
comerciaRzam. transportem ou esloquem derivados de petróleo, gi1s natural e
suas fraçOEfS, recuperáveis ou biocombustivess que estejam em
Ct15Conk.r:mid....da l..U.:. ~~ /)();I1l,jS eM..l,MJL....IlIõ.:'i .0 (,r r U13dOf.

CARLOS SOUZA

5583 2005 CARLOS SOUZA

r- PROJETO DE LEI

r- r:"TANC "UTOR
--~

EMENTA
5565 2006'1 CAPtTAO WIWNE Dá nova fQdaçAo ao art. 311 do Decreto-l oi nO 3 fJlQ, dA n'\ riA oulubro de

r-">li7
.•.

CÃ,"'IIÃel ~'iAYNE --...
0!J4'~Có~ de PrQcei;!'" Pen~. _ . .

! .mo~ AJu~ra (p Di:crelo-Ltll 11"' !Jo7, de 1969 acrescenlailOO o ano 11-1\ plEwendO o
I .fastamento para acompanhar cônjuge para os policiais mllrtare5 e bombeiros

!.!!,!'IJle::, __________________________ o

'-'~68 -I <'00:'1 êAi'"Ãow7ivNif-- Acrescenta IIlcisos a dII. I' da lei n' 9.613. de 3 de março de 1\198. Q\l8
dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens. direitos e valores,
e11~ (".~~,>~',!!!f...!y"i.,!! ____ .__________ ..__ .__

'5569 ~ í0l)5-rcA~liÃbW/WNE Aller. os arts_ 79, 109 e 163 da lei n' 9.472, de 10 de Julho de 11l111, que
, ~dni:póe sobre a organização dos 5efViçoS de telecomunICaÇões·, e doa outras

~570 -i ?OOWAPIT7ih WAVNF
I ~J·~~l:11Ci.1~.

In,;lilui Ri ohrigaloriedade de Seguro de Vida e de acidentes para 05
integranles do órgão5 de segurança publica da Unoão. dos Estado e do
(J.;,;LJilo FErt.h:;:.r.,!

~.5513 12005 CAPI1AOWAYNE 1i".f\c8 como estef\OOa\O 8 mude em corn:.urso núb\!.co e 'I$\.\bu\ar.
'515'200,. th!OIN[ll.l Ar.rC3Conltl o ort. 31;- A, 11 lei nO 1.570, do 18 do mal'-;o do 1Q52. que dlapõe

sobre as Coml~tM)~ t'dllc.llftel'lLdreS de IrIOlJAfIIO.
557612005 JORGE PINHEIRO Dispõe sobre 'prazos de licen~mentoambi~lal, oe éiC0':c'0 com o porte e o I

5584 . 2005 CARLOS SOU.,=ZA"---~_-J-'E.!labeloce crilénos para a alocação_cios recy~~~da S u_e SOCial
5"irJ1··2,1õ~·-GEAATOO RESENDE QI~ w:Jr~ c1 t ~J1 UdttllrlJlh:l'lN lJe ill';:i.lrlidydc... 1It:l 1o"'lrv"",o 1Jdld dlcl1dill$lto d.,.

I emOf nc..a uhl f.,~LcWultn.lfT}ttntoscomerCla.s U~ ti tlL;4lica. ~

CU~ i 2005 JO O PAULO GOMES Tlpir"", coma Conlra.enção Penal. nos lermos cio Decrela-lei n' 3.68B~~,031
" OA ~ll.\".'\ -in O'J'Utl~(1 (\e ,y., ;) pr:t\lt..l (\ri r-snone ronheciéO turno "bunGea iump'. e

" .~..j..'!oa,,-·-"oulras proVlO&r .elas.
, 5593 I 2005 VANESSA GRAZZIOTIN A1ler. dispasiü.os das Leis n' 9.069. de 1995. n' 8.987. de 1995, e n" 9.472,
I do 1997. muda n.';m'-; d.:, carroção dr.· prc'io~ de ,:onlratos pU~l,cv') h ~ri'.(ado9

I I I 6 dá. Dutrail[O!lidênclas. - ---
5595 2005 H~L10-ESTEVES Moo,fica ale, n" 9.472. de 16 de julho de 1997, determinando que 0&

'It.~t. dúr;s de Sc·'·llçüsj.~rJ~~'l~ões de'f:ld<1os ao ~L:~I.C\1 fVTI neral

!1!ltllllll\~!EII!!ll!1m
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colOQuem P05t05 de atendimento à disoosicão dos usuários.

5596 2005 EDISON ANDRINO Altera a Lei nO 10.779. de 25 de novembro de 2003, para estender a
concessão do beneficio do seguro-desemprego. durante o periodo de defeso,
ao pescador profissional que exerça a atividade pesqueira como empregado
em empresa de pesca.

5597 2005 WELUNGTON Obriga as lojas responsaveis pela locaçao e venda de fitas éle video e dvd a
ROBERTO exibir, em local visivel. a recomendacão de idade relativa aos filmes.

5601 2005 CELSO RUSSOMANNO Permite o recolhimento da custas e dElpósitos judiciais e extrajudiciais em
,Quaisouer instituicões bancárias conveniadas.

5602 2005 CELSO RUSSQMANNO Acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nO 8.935. de 18 de novembro de 1994.
5605 2005 GORETE PEREIRA Acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho. para dispor sobre a

aplicação da multas trabalhistas a entidades filantrópicas que dependem da
transferência de recursos oublicos.

5607 2005 CARLOS ALBERTO Altera a Lei nO 9.496. de 11 de setembro de 1997, para autorizar a
lERÉ\1I. amortização de até cirn:.o ?or cento do 'la\or ret\n'am:.iado ?elos El;\adol; e

I
pelo Distrito Federal junto à União. conforme os critério5 6 05 limites anuais
definidos pelo Ministério da Fazenda. mediante a execução de despesas de
capital em universidades estaduais.

e--~_6_ ~1l~ TELMA DE SOUZA Institui a semana nacional José Bonifácio de Andrada a Silva
5609 2005 CAPITAO WAYNE Dispõe sobre a regulamemação para prática de esportes de aventura ou

radicais e dá outras providências.
5614 2005 NELSON PROENÇA Acrescenta parágrafos ao art. 790-B da Consolidação das Leis do Trabalho -

CLT. aorovada 0010 Decreto-Lei nO 5.452. de 1° de maio de 1943.
5615 2005 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre a cobrança administrativa do crédito da Fazenda PUblica. a

defesa do executado e dá outras providências.
5616 2005 JOVAIR ARANTES . Dispõe sobre os serviços de atendimento ao consumidor. a da outras

I oro...idências.
5618 2005 DURVAL ORLATO Dispõe sobre a regulamentação da profissão de vigia e dá outras

orovidências.
5619 2005 HUMBERTO MICHILES Acrescenta alínea "h" ao art. ao da Lei nO 9.250. de 26 de dezembro de 1995.

autorizando que sejam declutiveis. na declaraçao dO Imposto de Renda, as
despesas de aquisição de medicamentos de uso continuo, para consumo do
contribuinte com idade leual ou superior a cinQÜenta anos.

5620 2005 VICENTINHO Dispõe sobre a inclusão no curriculo escolar de matéria destinada a orientar
sobre os problemas decorrentes do consumo de droqas.

5622 2005 HUMBERTO MICHILES Acrescenta inciso ao art. go e modifica a redação dos incisos VII do art. 10 a
VI do art. 11 da Lei nO 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes 9 Bases da Educação Nacional.

5626 2005 MARIANGELA DUARTE Altera o valor da pensão mensal concedida a Orlando Lovecchio Filho pela
Lei nO 10.923, de 22 de iulho de 2004. I

5627 2005 LAURA CARNEIRO Altera o art. 852-A. da Consolidação das Leis do Trabalho para aumentar o

56'28
valor do limite máximo das causas submetida5 ao procedimento 5umaríssimo.

2005 HELIO ESTEVES Acrescenta parágrafo ao art. 6~8 da lei n° 10.406. de ~O de ianeifo de 2.002..
Que institui o Código Civif. de foona a ampliar par~1 dez anos a garantia das
obras de infra-estrutura e oavimentacão de estradas avias urbanas.

5632 2005 CARLOS NADER "DiSpôe sobre as sacolas plásticas fomecidas por estabelecimentos
comerciais pam embalagem ou reembalagem de produtos e dá outras

I providencias."
5635 2005 ONYX LORENZONI Reoulamenta a orofissão de Protesista , Ortesista.
5636 2005 HUMBERTO MICHILE5 Cria a "Loteria da Sorte na Educação", destinada ao fortalecimento de ações

visando a valorização dos profissionais do' magistério das redes públicas de
educacão básica.

5637 2005 AlBERTO fRAGA Altera o 11> 5° do art. 1° da Lei na 9.455. de 07 de abril de 1997.
5639 2005 FRANCISCO Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, acrescentando parágrafo ao

DORNELLES art. 34 do Decreto nO 70.235. de 6 de marco de 1972.
5640 2005 FRANCISCO Acrescenta o art. 28-A ao texto da Lei n" 9.784. de 29 de janeiro de 1999.

DORNELLES
5641 2005 FRANCISCO Revoga o inciso 11 e modifica 0$ incisos 111 e iV do § 1° do art. 44 da Lei n°

OORNELLES 9.430. de 1996.

IllllllllllllllUIIIIII~1283
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5653 2005 NEUCIMAR FRAGA

N' ANO AUTOR EMENTA15W -';2'!.'00~5~F"'RA=NC=I-!CS~C~O~~--+Acc--'e-sce-n-cla-O-anlQ--C--rato-;'--"-ao~a=n-. 4°;5,-EdO'!!!.:D~ecr~.'"'Io-n-:·;-7"'0'.2;;;:l5~, ""d"'.-:6:"-:;d.=-=ma=rco-::::-::;de:1
DDRNELLES 1972. que disp..le sobre o processo administrativo foscal, e dâ oubaS

providências --~~~~-=cc-=-=--~--~-~-"---=:::-------1
--;cS643O;;c+2;;;0"0"'5+.S:;-U"'E:;-L"Y..,C'"AM=PO=S-----f'.;:Ac:.:r~e"'sce":~0=3rt>Jo 31l-A li Lei n' 6.015 de 31 ce dezembro de , 973
~:;644~-j-;2;;OO:-;;06+;C~.E~R"'A;;;L...;DO';'.;;O'R"E';E"'E".N"D"E,---1f.;,:'n''C.C' .. u'',"'o-'D"n':'o"":'.c"2"O;;;oC;7'-'oo=m':o"·"A::no:'-';d"'O"C'"'':~':.bo':'7'I"'-' ,:".'-'M;:"":;'':'I:':'d;:",,=.-iM~'';;I::om;;;:;3~".----j

5645 2005 MARCELO ORTlZ Modifica a ltl nlJ 10.826, de 22 de dez,irrbro de 2003. dJsp.Jr,do sobre o porte
de arma Dard advooado.

5646 2005 ENlü TATICO Dispõe sobre 3 cobrança de remunera..;Jo \)elo JSJ do saio. subsolo e espaço

I
etéreo pelaS COrlCeSSIOnâna5 ~e Serviços oe TelocomunlCaçOes, De Energta

f-=-' . Elélrica, de AbastecllT1ento de AlJUa e oe r..~A~)'e~la=de"-"E",sg.,o"los,,,-,,-. -,---.-,-==---1
5647T2oo5 MARCUS VICENTE IAcrescenta inciso ao M. 20 da Lei n' 8.036, de '1 d& maio de 1990, que

~
I 'd,spõe sobre o Fundo de GaranM do Tompo d. Serviço - FGTS. para
I ~onzar ti movimenlaçao da conta Vlnc_U~~~ por motivo de casamento.

5848 I' 2005 LUIZ BITIENCOURT I?~riya as pre_as do SdrViço lelelMico fixo comutado a manterem postos
ce atendimento presenCIai

S840 1100S EnUAROO'"V"A""L'V"E"R=O"E-+Õ;Cc;n"a ·'3~p"'rofis&ão de Coletor. CatadO' 9 P.eciçl~dor de lixo lJrbano '" do1I outras
•_ : _ ~;-- . proVidências.
'~S6SD ; ZI)'J5 : MENDES RIBEIRO Acrescenta parágralos aos artigos 430 e 443, CMigo de Processo Panal

I IFILHO Militar ~ Oecrato-Lei nO 1.002, de 21 de outub"r:,o-,!d~e:"1:96~~9~'==::-:::=-;='--:=:1
50:i-1tio505"tJ"OAO PIZZOLÃnl- - Acr8Scerll<J IncIso ao art. 1° Os Lei n" 6.969. de 24 de f6"ffl'relro de 199~. paTa

\ i incluir ontre 5tJUS benefK:iános os centros de formacao de condulores.
-5652 2005 iMARIA HELENA Altera a Loi nO 10.996, de 15 de dezembro da 2004. subsbtulrldo o termo

·Zona Franca de Manaus· DOI' "AmazOnla OCidental".
Institui Progr.ama de Atendimento e Atcrç~"o"""'o'S:CC'Oj;'""da~o"'B-::ra:-:Sl"'Ie-::i-::ro:-n=-o"'E:-:xtC:e::;rior:::1
e da ootras orovldências.

seS4 ,2005 JAMIL MURAD

, 5655 12005 HELIO ESTEVES

Regula o exercicio do trabalho em ernpresa& de transporte de passageiros
YlbrFlI.nlt'\QS. e dá OlJtra~ [)I(Widência'S

Obng.a 6lYãos e entidades mantidos com recursos exdusiva ou
preponderanlomenle pUblicas encarregados de atividades de levanl<:lmento e
pesquisa de dados ou informaçOes oe natureza BstaUstica a disponiblllzarem
" qualquer inlcre:s.sado ~ regiO!llro!l. IJ~ in5trumontos ti i!l metodologie.
emorElQOoos cara oblencao dos resultados Que divulnarem.

5671 2005 CARLOS NADER

5859 2005 WAGNER LAGO Estabelece a obrigatoriedade da ve,culação em sistema aberto das
i. programações das emissoras de lelevisão doJS Poderes Executivo. legislativo

e Judloana t-ederaas nas condlCÓils aue esooclflca
r.566Qw"""20"'0;';5+.M7.EOiO;;;EOi,;:;R;;O"S------1-;D"'iSD6esobre a exibicão do rosto do ore>o nos meios de comunicacão.
5682 2005 IVO JOSE' AIIera o art. 20 da Lei n' 8.742. de 7 de ce,.mbro de 1993, Que diopóo eobro

a Organizaçao da Assistência Social, Oilra ,r,sbtuir nova regra de cék:U1o da
renda familiar per capita para efailo da concessJo do beneficio de preslaÇao
contJnuaC3.

-5663-"2005 IVO JOSE Estabeloce. PoIibca de Conservação da Biooive'8idade AQuátICa e dá outras
i INovidênck~6.

5'664.; 2005 'IVO JOS( Ar.era. Lei nO 10.741. de 01 de outubro de 2003. Que dispõe sobre o Estalulo

I ~ ;uv:;,.------ _-tOo'f:::=ld,:,o,:,so':'';:-:::;:=~-=c::;;,.<õ~:-;;;-:;:-:;=:::;c=-;;:",..,.--=~;;:;:;;;::::-:;-j-SW6 : 2005' IVO JOSÉ Acrescenta artigo à Lai n' 7.418, de 16 co dezembro de 1985, que "Instilui o
i " Ville-transpone e oa outras plOVld~nClaç, para es1Imul8r a conlrawçao de

trabalhador cuia residência é dr;Ia.'l\e do local de trabalho.
~7 1:..'005 IVO JOSE Dispõe sobré a responsabilldã"é:ie do fOmElCtJdor-riàpres""'taçã"---=-o---Od-.-a-SSi"'·"'st"A"'oo"'·c--1a

lét:nica durante o llrazo de llaranb.1 de bens durtfiveis.
5ti6B 1200'5 IVO JOSE Allera a LeI nO 8.245. de 18 -,iCÕLJtubm de- -,w'='-,-pa-ra-a-u-ma-n"'ta-'----,as-l

ooortunldades ~.o Iocalãrio oara [LEr·ar débitos locatlcios e evitar o desoeio.
~97õo5 GERALDO RESENDE Denomina HOSpital Univers~~rio Doutor Allt6mo AlYa"S Duarte o Hospital

Umvuf'.iltáno da Univef'Slda<1A Fndfml da Gr.rtndA Doumdrnl.. locallzac1o em
Oúurddos. Estado do Mato Grosso (la Sul.
-Dispõe sobre a obrigaloriedade de Inserir. em todas as pubhcações e
propagandas dos Poderes ExecutivlJ, legislativo e JudICiário. tttxtos com

r-.,.....-t-;;;;;;r'b=,..-;;;.-==-;;------i-'c"""m'!"'p"en,hoo CÔ'olcativas e de esclarecimanto3 nu área da ::>auoo·- 7c1
5672 2005 ICARLOS NADER 'nstllw O Programa Federei de Coml>ate e Prevenção à O1lleoporose e dá

i oulras [lroVldências.
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N" ANO AUTOR
5673 2005 CARLOS NADER

5674 2005 CARLOS NADER

5675 2005 CARLOS NADER

5617 2005 CARLOS NADER

5678 2005 DURVAL ORLATO

5679 2005 MARCELO BARBIERI

5680 2005 CARLOS SANTANA

5681 2005 DURVAL ORLATO

5682 2005 ANDRE FIGUEIREDO

5684 2005 FERNANDO LOPES

5686 2005 MARCONDES GADELHA

5687 2005 CARLOS SANTANA
5688 2005 VITTOR\O MEO\OL\

5689 2005 EDUARDO VALVERDE

5600 2005 BETINHO ROSADO

5691 2005 LUIZ ANTONIO FLEURY

5695 2005 JEFFERSON CAMPOS

5696 2005 EDSON DUARTE

5691 2005 CHICO ALENCAR

5698 2005 IVO JOSE

5699 2005 CELSO RUSSOMANNO

5701 2005 GUSTAVO FRUET

5708 2005 CARLOS NADER

EMENTA
"Estabelece a Notificação Compulsória da Violência Contra a Mulher,
atendida em serviços de urgência e emergência de unidades de saúde das
redes públicas e privadas, e dá outras providências.•
"Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição nos concursos vestibulares das
universldaCles públicas federais e dá outras orovidéncias. "
"Dispõe sobre as Empresas Patrocinadoras de Uniformes escolares de
escolas públicas, e dã outras Drovidências."
"Dispõe sobre o atendimento multidisplinar a homens autores de violência
inlrafamiliar e de j:lênero e dá outras orovidências."
Altera a Lei n~ 9.504, de1997. para diminuir o gasto com propaganda
eleitoral, proibir o uso de outdoors. regulamentar a distribuição de material de
publicidaM, encurtar para 60 di::!'!: o pp'riodo dA r.ampanha eleitoral e dá
outras orovidências.
Altera as Leis nO 5.070. de 5 de julho da 1966, e nO 9.472, de 16 de julho de
1997, destinando o mínimo de Ili.l\le por cento dos recursos 00 fislel ~al'a as
atividades e demais despesas do órgão regulador dos serviços de
telecomunicações, e dá outras providências.
Altera a Lei nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977. que "Dispõe sobre os
estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino

.profissionalizante do 2° Grau e SUDletivo e dá outras DroVíClências".
Altera os arts. 472 e 473 da Consolidação das Leis do Trabalho para prever
rearas esoecíficas Dara o empreoado candidato a mandato eleitoral.
Altera o inciso XIV do art. 6° da Lei nO 7.713, de 1988, com as modificações
promovidas pelas Leis n"s 8.541, de 1992, 9.250, de 1995, e 11.052, de
2004, para incluir a pneumonia intersticial fibrosanle nas hipóteses de
isenção previstas na lei.
Dá nova redoção 00 inciso li, do par39r3fo único do art. SO da Lei nO 9.183, de
11 de abril de 1991.
Acrescenta o § 4° ao Art. 74 da Consolklação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Iei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor sobre registro
defreqüêncJa de empregados portadores de deficiência ou com mobilidade
reduzida.
.Inslitui o Dia Nacional da Umbanda.
Estabelece nOTlllas de segulança a serem seguidas pelos es\abel1!lc\me1'l\os
aue especifica.
Altera os artigos 254 a 268 da CLT, disciplinando o trabalho avulso, e dá
outras Drovidências.
Insere o parágrafo 4° no art. 20 da Lei nO 11.097, de 13 de janeiro de 2005,

•oue diSOÔe sobre a introducão do biodiesel na matrizenemética brasileira.
Dispõe sobre propaganda. campanha eleitoral e seu financiamento, alterando
os artigos 23, 44, 81 e criando os artigos 25-A. 27-A. 28-A a 41-A todos da

,Lei nO 9.504, tle 30 de sell:ifnbro de 1997 (Lei Eleitóral\.
Dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas agências bancárias
e em outras instalaCÕBs Que prestem servicos bancários.
Dispõe sobre a obrigatoriedade das prestadoras de serviços de
telecomunicaçãesdeinstalar esCli16rios regionais de atendimento ao público
em todas as cidades com mais de 150.000 habitantes.

•Dispõe sobre a garantia de liberdade de organização das entidades
.representativas dos estudantes.
Allera os artigos 1.577 e 1.580 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002 "
•Código Civil.
Altera os arts. 7°, 13 e 15 da Lei nO 9.636, de 15 de maio de 1998, que,
pTimoroia\mon\e, dispõe sebre 3 regu\arização, admin\evaçào, afommtln\o 9

alienacão de bens imóveis de domínio da União.
In\roduz parágrafo no art. 33 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
dispondo sobre a realização de auditorias nas pesquisas eleitorais
registradas na Justica Eleltor<ll.
D~spõe sobre a obrigatoriedade de identificação de crianças e adolescentes
aue se hospedem em alberoues, oensões e hotéis e dá outras orovidências.
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CARLOS SOUZA

t
I MENDES THAME ue insbtui o Códi o de Trânsito Brasileiro.

5724 200~ ANTONIO CARLOS Da nO"'é1 redaçao a alrnea "t~ do § 'ir 110 ano 26 da lei n· 8.212, oe 24 de
••l.(. .;~ cS ~HA. :.. Jul~o ela i')~l, pa:..:t ~Ispor sobre vdloro~ ru;atl\fOS iJ ptétno ~ ..ca...1v..1dl nJo

=~~--l--_---~_~Inlegrantes do salllrio-de<onbibuição.
, 5728 JOS UNHARES , Aller•• Lei'" 8.212, Cie 24 de i\J1~o de 1991. Que dispõe sobr" a on1<lniza<;ao

da liaGu SlA..iJlI .nSl>lui Plano de Cu6htlU. e dc-. uutras flJ'VIOOn(;.las

1-

~-TANO T AUTOR EMENTA
, 5709' t2õ)i;1 CoAR I OS t. f ..oF.. c-,-----i-:·-;ro-,-n-.-o'""b'-'0-;16'""'-'-0-"-'-,-n""'s,,,iIuc-i-Çõc.,f=!'''':b''.'''n,'',.''n:-u"''.-::-o-i""n"5la"",oç-::;;ão:--d<:::C'"'o::u"ich::;::;ês=1
l--__

200s1 ~'LTON CAPIXABA
di(erencia<kJ'~'~~' at~ndimento ao núblico,-

5710 Allera os artigos 26, 39 e 42 da lei nO 9.504. de 30 de setembro de 1997 (Lei

._-
2õõ5li"NIO TATICO

da:i Ele'cOC~í, (b.:JOO,~o svUre tJrOOa..Jc1r~ ~ aa::il.>s de L.,;.IIV ..Jnt1lJ ele.tonll.
5711 AIII~lid d L:UfIl~lém,;,ii:;l Olr.lo JUU:dUuS E:!>jJuUdis ftNtnidis. jJürõ:;t u ,ulYdlllt1lllu Utr

LlÇÕCS com valor .té duzenlos salarios-min'mos. quando relativas oi
r>rcVldêna... SOCI~j.

5712 -- D,spõe sobre. proibiçao da comereializaç.ão e locação Cie jogos elelrOOicos2°°s1GILBERTO
._--~. _ ,N",§'"~TO .ilUP. conlenham umas de violência contra~liClais e da Oll~fas...rrrJ'/1dóncias

57\' 2W, GILbeRTO I LJISPM Sobre -a obngaloRÕdade"""darotulãQem nlJlricivnal-'dãs bebidaS:
NASCIMENTO alcoólicas_ I

5714 200S ALMIR MOURA I ~}OOific.l a redaçao do § 1G. do tM'1igo 1:'\1. do CM!)o .iH """;'ln~tn RrrlSolleim -,
lei nO 9.503, de 23 de selembro de 1997. ,

5715 200S CHICO ALENCAR Allera os artigos 38. 42 e 47 da Lei nO 9.504. de 30 de setembro d& 1997, I

i ,jispondo ~lJfe :1 cislribuiç.<1o do bnndes n3S can-.pan'",a~ e~citorJls. a:
utilizoxão do outdooto o Q propogondo etoilorol no TV. I

~ 5716 200' INAlDO LEITAO Dâ nova redação aos artigos 410 e 658 da lei nO 5.869. de 11 de janeiro de
I 1973 - Có<!1l:u de Processo CIVil· •Occ-. outras 2roviOOncias.
[5117-

I-- -----
200, NELSON PELLEGRINO Autonza OPoder Executivo a msti1uir a UnIversidade Federal da Serra Geral I

da Bania, no_I;.st_adn_da !s~rva. e (Ia outras provlOênaas.
571M :ll';i5- -ED~ X!~DÜ CAMPOS t.stalJú:oce normi,t:" 't*õtr,i.IV3& de ~sw::.. mtlCanlsm~ da lIi::1f1S1Jetrência a I

'57:0
k---- __ __ ... _ _ :';:S~~~=~~E=-~r:L~P_~~~bi~~ ~m campanhas eleitoraiS ~ lei I
ZUU5 . EN,ú BACCI IAaescunla P<Jrágrafo ,0 e inciso XXiii ao artigo 230 e attera o indso V do

I mesmo artigo, da Le, nO 9.503, de 23 de ""ombro de 1997, e dá outras
.._-

~OI,5" iAN lÚNIO CARLilS =k~;:;~i~'';.,yo parágr.fo ao .rt. 83 d. Loi o" I 1.10\, do 9 do lo_lO de5721

~5723
MENDES THAME 200S

2'oa'5 i,.~·~T·5N1f) CAF: _:SS-- . f~ltE_,;a \'~ 3,1s ~ 4, '15. 115 t:I' 244 da Loi nO 9.503. de 23 da sct6""1bro de 1997.

imlllllllllllllllllllllll1 28U
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PROJETO DE LEI

~-'ANO AUTOR EMENTA
~ 2005 CELSO RUSSOMANNO Permite ao Advooado a formulacão de oomuntas diretamente ao deooente.

5739 2005 JANETE CAPIBERIBE Regulamenta a exploracão do acai nalívo (Euterpe oleracea MarU
5740 2005 LUCIANO ZICA Altera os arlígos 26, 37, 41-A, 42, 43 e 45 da lei na 9.504, de 1997, que

"Estabelece noonas oara as eleicÕ9s."
5741 2005 DR. ROSINHA Altera a Con:5olidação dDs Leis do Trabêllho para prever e5tamlidade

provisória ao emoreaado Que exerceu mandato eletivo.
5742 2005 NEY LOPES Acrescenta inciso X e § 3° ao art. 243, e parágrafo único ao art. 332 da Lei nO

4.737, de 15 de Julho de 1965, tratando sobre propaganda enganosa no
Códiao Eleitoral.

5743 2005 PAULO PIMENTA Altera a redação do art. 3 da Lei na 7.678, de 1988, que dispõe sobre a
produção, circulação e comerciafização do vinho e derivados da uva e do
vinho. e dê outras providências.

5744 2005 lEODEGAR TISCOSKI Autoriza o Poder Executivo Federal a promover a doação ao Municlpio de
Florianópolis do imóvel correspondente à área do Parque Ecológico do
eórreuo Grande, situado no Municrpio de Florianópolis - se.

5747 2005 JOAO BATISTA Altera a redação do art. 1.815 da Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
institui o CódÍQo Civil.

5748 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas e as indústrias, que utilizam
ou manipulam produtos tóxicos OU nocivos ti salide, disponibilizarem para
seus funcionários instalações sanilárias com local para banho, e dá outras

IDrovidências.·
5749 2005 HUMBERTO MICHILES Dispõe sobre o cumprimento da norma contida no art. 150, § 5", da

'WiLsoN CfGNACHI
Constiluicão Federal.

5751 2005 Modifica o Código de Transito Brasileiro, para dispor sobre veiculos de
colecão.

5752 2005 NELSON BORNIER Cont':P.cle lc;anclio de oaaamento de oedMio para os velculos táxi.
5753 2005 PROFESSORIRAPUAN TIpifica O crime de violência de direitos e de prerrogativas do advogado.

5755
TEIXEIRA

2005 SELMA SCHONS Dá nova redação ao inciso I do art. 2" da Lei nO 10.820, de 17 de Dezembro
de 2003, que dispõe liObrea autoriLação para dtl5&OOto de pre5li:1çúe5 em
folha de pallamento e dá outras providências.

~ 2005 JOSIAS GOMES Altera a redacão do art. 19 da Lei nO 10.696, de 2 de iulho de 2003.
5757 2005 LEONARDO MAnOS Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Aço.
5758 2005 CAPITAO WAYNE Acrescenta parêgrafo ao art. 145, da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965,

Que institui o CódiQO Eleitoral.
5759 2005 LAURA CARNEIRO Proibe a morte Presumida como causa de término da sociedade coniuQal.
5780 2005 LAURA CARNEIRO Altera a redação do § 4° do art. 8° da Lei nO 10.257, de 10 de julho 2001

IIEstatuto da Cidade).
5761 2005 LAURA CARNEIRO Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do zoneamento ecológico-

econômico na demarcação de terras indígenas. na criação de unidades de
conservação e na implantação de dll:ientamtllllos rurai:s, l' dá uulrdli

,Drovidências.
5762 2005 MARCELO BARBIERI Dispõe sobre o crime de violacão de direitos e orerroaativas do Advooado.
5763 2005 KATlAABREU Altera al,.ei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, "estabelece as diretrizes e

oasesda e<lucaÇào nacional, para instituir o Programa de Educação para a
Cidadania,. PECo

5764 2005 LAURA CARNEIRO Dispóe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios farmacêuticos em
procederem a diferenciação têlil nos reci[)iantes dos medicamentos injetáveis

IQue possam causar a morte e dá outras Drovidências.
5765 2005 CELSO RUSSOMANNO Altera· o art. 42 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe

sobre a protecão do consumidor e dá outras providências
5766 2oç~ O~~IO ADRIANO Prevê condicõos limítali'olas dos acordos colotivos o individuais do trobalho.
5767 2005 OSÓRIO ADRIANO Dispõe sobre beneficios na área do imposto de renda concedidos em

oDeraCÕ6s de aooio a orooramas de erradicação do analfabetismo.
5768 2005 OSORIO ADRIANO Altera disposições da Lei na 8_171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe

sobre a polJtiGa agril:;ola, estabelecemlo a eqUivalência em produto dos
valores pecuniários transacionados nas operações de crédito rural relativas
ao custeio.

IIII~I II I I IIl11
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Isenta rnéCicos do pagamento de infrações de trãnalto durante o
deslocamento para atendimento mOdico de emertlêncla.

Institui o Dia do Téalico em Radiolooia
5778 2005 ALBERTO FRAGA

N' ANO AUTOR EM[~NT~A~=_7"C=:o__:====rl
~~~ J_2qO_5 ~ERSON CAMPOS Acrescenta paniQr!fo EKt 8Ft ,0 da Lei nO 11.006. de 13 da Janeiro da 2006.

5771 I. 2005 PAULO LIMA Modifica a redaç<lo do parilgrafo único. do art. l' da Lei nO 8.072, de 25 de

=1
I tulha de 1990· Le.sdosCnmes Hediondos.

5_7_72_ _"005 ORA CLAIR Acrescenla parilgrafos ao art. 190 ca Consolidação das Leis do Trabalho,
para con5lr1arar o amianto como 5~ttstancla cancengena e estabelBCer o

_ 1I",!lte de tok'-rancla para fibras respnavcis de asbes,l"oc,cn=soti"C'·la".~____:=:-.,.."c:_1

, 5773 ; 2005 ANTONIO CARLOS Altera .s Leis n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho ele 1991, para
, I MENDES THAME disciolinar o disDOSlo no ç 9" do art. 195 e no § 12 do arl. 201 da ConsliluiçOO

I Federal, com a redaçao dada pela Emenda Constitucional n° 47, de 05 de

---="_1 - __~,I~ho":,,d,,::e L2cOOC':"5",."""=;;;-=o<c-:;:-;:::-:=::-:o-:-=;;;--:::::-:=:;::c--:::;:::;:-:i
5774 2005 ElISEU PADILHA I~l.ra • Lei nO 8.629. de 25 de r""erelfo de 1993, que dispõe sobre •

. I re..!lul;;lmentação dos diSpOSili....os constitucionais relativos à reforma aarária.

5775 i 20051 VITORASSI !:AIlera d,spo,,~.os do Decrelo-Lei nO 1.455, de 7 de abril de 1970, que 'dispõe
~ sobre bagaçem de passageiro proveniente do exterior. disciplina o regime de

I I entreposto adua neiro, estabelece normas sobrB mercadorias estrangeiras
L--j aPltH~nol\Ja~tj lia uulras uro\lidéndas·,
: 5776 I 2005 I COMISSAO DE lnslitui o dIa 9 de setembro como o DIa Nacional do MédICO Velerinãrio.

, , AGRICULTURA,
PECUARIA,
ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO

i RURAL
5777 2005 IPAULO MAGALHAES

--_.-.;"======--:-::-;:::;;:-:;::-:::-:==-:;::ac=-=z:-:==::::;;:;;:=-;;;:l

I
Toma obrigatório o plantio de e5pé(;irnes da nora nativa, repreMtfltativas de
cada região. em todos os Iogradoul:ls, pGtdicos, o d.a outras proVIdênCias.

sng 2005 I RUBENS OTONI I Autonza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal da RIDE ~ Região
Int<'''I'Jradôl de Oooonvolvimonto do Entorno do Distrito Fedoral

~ag..2005 . JAIME MARTINS I Autoriza OPodor ExecutNo a instituir a Uni.ersidade Feder;al de Divlnoooli.
5782 2005! EDUARDO GOMES i Autoriza o Poder ExecutNo a criar a UnIVersidade Federal do B,co do

I Jl i Papagaio, com sede na cidade de Augusbnópolis, no ESlad[) do Tocantins. e

~
__ _ t da ouh'aS oro",dênCias.

5784 : 200, JULIO DELGADO A<.rescent. inaso ao artigo 1', da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos.

578Shoõ5" MA'"N"i"N"H"A.-----------1-';A:;;II"'e"ra"o~c"'ap:"u-:t"'d::'o"'a=rt:cig"o"'6'''''e"0':""a:;rt":iQc:o~7;;;'-=d;:ca..,Lc: ..7'·"'n°õ'7.10"."8ZO;;;;-,-=de;:-:1"7'd"'e:-Ode"'z=e::m::bro=l
-l de 2003 e dâ outra::. orovidêndas.r5'786 i ~0(J5 CA;;R"LO=S-;:NA=D"E"'R;---~D":ispõe="'~soti~r.':""a"'o"b":rigalo=:'n"'·edad':iõõ'.:":;de:-::,n::s=tal:Caço=>p:-Od"'e-=e::q:Cu::,pa"me=n::to::-;E':m=i=ssor=""de;:l

I Cupom Fiscal, cl&Vidament9 cadasllado junto a SecretAria da Receila
Fedoral, om oeLabelocimonfos quo efotuem VCl"d.o, a varejo de eamblJatlllOls.

1578"'- 2005 CARLOS NADER

5788 2005 CARLOS NADER ·Oispõe sobre a internaçao de pacientes. em estado grave na rede privada de
hospltals. quando solicitado por méCico dO SUS - Sistema Único de saúde.
em caso de mia haver vaga na rede ~ubllc...:3.-

578g 2005 FELlX MENDONÇA ! Dispõe sobre a criaçao da Universidade Fed....l de Irecrl, na Regiao
1.=.-;.1==+:,="'== 1 Setentrional da Bahia.

I
5791 2005 NEY LOPES ' Altera a Lei nO 9 250. ele 26 de d9.ZElmoro de 1995. pemlltindo a dedução dos

, gastos. com empregados domésticos da base de cálculo cio Imposto de

1.=.-+==r.,="'== --+_~R'!'."!n~<1.l~d"-a_':Pessoa FIsica e dâ oulr,*, :Jr'ovidências.
5792 2005 NEY LOPES Autonza 3 cnãÇão da Fundação Ur·jversldade Federal do Agresle· FUFAG, 8

dá oulras prO\fldbndas.
57g3 2005, JEFFERSON CAMPOS Obriga as InsutulÇÕ9S de ensino superior a alJresenli:Jr ooiliUS SOblB o

pr~S(l de seleção de estudantes. dlscr.mln~mdo o reconhedmento ou nao
dos dlvorsos CUf506 Que oferecem.

S790t 2005 BISMARCK MAIA - --+"A"c,':e"'sc"'·."',",,,,=Pi<"'·'êrd"Y""."f"'o.""a"'0"A"rt"'."""7;-'d-a""l-.7i -n"o""ecc.5'"0".:-,-="""'--3'CO;C-:;":C"""""C:-:tam=~oro:::-de:;=-l
~~ ~: 1997. que estabelece "normas para as eJeições-.
~~_Joõ5 ROBSON TUMA Acrescen~ c remM'Tlora disposiltvos da lei nO 9-4..~2-,--<!~ 16 de llJ!hO de 1997

1llllllllllm~lllllillmllllllm
Do<;umenlo : 33721 ~ 1

2062IJAN,'ú51



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 10 291

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
e da Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.

5797 2005 WASNY DE ROURE Auloriza o Poder Executivo a instituir a UnlversldacJe Fet:leral ao Entorno, no
Distrito Federal, e dá outras providências.

5798 2005 WASNY DE ROURE Institui o "Dia Nacional da CaPOeira", e dá outras_providências.
5800 2005 MANOEL SALVIANO Altara a Medida Provisória nO 2.134-31. de 21 de iunho de 2001, que allera a

Lei n" 9.7B2, de 26 de janeiro de 1999. que define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e cria a Aoência Nacional de Vigilância Sanitária.

5801 2005 MAX ROSENMANN Acaba com a exigência do Exame de Ordem para a inscrição de Advogados
na Ordam dos Adl/OQados do Brasil.

5802 2005 EDSON EZEQUIEL "AIlera a Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as
Direlrizes e Bases da Educação Nacional".

5803 2005 EDSON EZEQUIEL "Isenta do Imposto sobre Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializado~, ÇOfnputadur~s, pttriférioos, softwar65 e aplicativo8,
adquiridos por esludantes. professores e profissionais liberais autônomos."

5805 2005 ANTONIO CARLOS Define "p~ueI'\O ampresáoo", i{\s\\tui o "empresário individual d.e
MENDES THAME responsabilidade limitada" e estabelece normas para o tratamenlofavorecido

das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 170.
IX. e 179 da Constituição Federal, e 970 e 1.179. § 2" da Lei nO 10.406, de
10 de ianeiro de 2002.

5806 2005 ANTONIO CARLOS Dispõe sobre a desburocratização dos processos de constituição.
MENDES THAME funcionamento e baixa das microempresas e empresas de pequeno porte.

nos termos dos arts. 170, IX. e 179 da Constituição Federal, e 970 e 1.179. §
2", da Lei n" 10.406 de 10 de ianeiro de 2002.

5807 2005 MEDEIROS Altara o artigo 115 da Lei na 8.213. de 24 de julho de 1991. para permifir a
dedução, nos valores dos beneficios, de importâncias previamenle
aulorizadas pelos segurados.

5808 2005 ANTONIO CARLOS Redefine as garantias e simplifica os requisitos para acesso a financiamentos
MENDES THAME do FINAME Agrlcola.

5810 2005 ANGELA GUADAGNIN Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis por corretores de imóveis.

5811 2005 LUCIANO lICA Acrescenta-se o artigo 72-A à Lei nO 9.478, de 6 de· agosto de 1997, que
"Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativaS ao
monopólio do petróleo. instlui o Conselho Nacional da Política Energética e a
Mência Nacional do Petróleo e clá outras prollidêt\cia1l".

5812 2005 IVO JOSE Prolbe as autarQuias federais, incluindo as entidades de fiscalização do
exercicio profissional, de reafizar diretamente a arrecadação de contribuições,
exceto nas condições Que especifica.

5813 2005 IVO JOSE Dispõe sobre o regime tarifário das concessionárias da serviço público, para
determinar reajuste da.s. tarifas públicas pelo menor índice inflaciol'lãrio

5814 2005 IVO JOSE Permite o parcelamento excepcional de débitos das micro e pequenas
empresas para com a Secretaria da Receita do Brasil relativos a
contribuições destinadas ao custeio do Regime Geral de Previdência Social
com compol61'lCias anteriores a iulho de 1995.

581& 2005 El1MAR MAxIMO Acrescenta o § 3" ao art. 13 da Lei nO 4.119, de 27 de agosto da 1962, para
DAMASCENO dar competência aos psicólogos para auxilio e suporte psicológico ás

oessoas aue voluntariamente deixarem a homossexualidade.
5617 2005 CAPITAOWAYNE Altera o art. 311, do DecretoCLel n" 3.689, Cle 3 de outubro de 1941, COCIigo

de Processo Penal.
5818 2005 CAPITAO WAYNE Altera os art. 1° e 2", da Lei nO 7.960, de 21 de dezembro da 1989, que

disDÕe sobre a prisão temporária.
5820 2005 MANINHA Dispõe sobre a exigência de Plano de Controle da Contaminação Ambiental.

Ipara fins da licenciamento ambiental, e dá outras providências.
5822 2005 CARLOS NADER Institui <) PrOQrama de Hemoqlobioooatias e dá outra$ oro'4idêl\cias.
5823 2005 CARLOS NADf::R Dispõe Mhr... a obrigatnrierladA dA instalação de circuito interno de vigilância

com registro de imagens (circuito fechado de TV) nos hospitais e
malernidades públicas e conveniadas ao Sistema Único de Saúde· SUS.

5825 2005 SANDRO MABEL Dispõe sobre a protecão do consumidor de"'p_ublica~s~eriódicas.
5828 2005 VANESSA GRAZZIOTIN Altera a Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1995, quo "Estabelace nORnas

Ioara as ereicões".

Imll~llllllllIllllnlllllll1289
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rip. ahnl 41A 100~, '1Uft in!Côhluiu o Progr.:lma

~"9!'~nJ~fln.:pN.~.PQ. --':--1
da Lei n' 9.504. de JO de setembro ele 1991'1

de contas da captação de recursos e dos

ore;;;:b-71K:a=ção="""daC:-:prog==ram=açã=-=-0"""_=:::om'·:7:isso=ra=.

FedE!~I_~osiom!ll~qe_clrc~_~d~.ri~_
nl~l;..»It;!.:-,de Fc"jduIJI (10 S~) ~ I..fS. por
de f-eoeral ao KIO Grande do Norte· UfRN.

'-1 ---- - EMENTA

1Modifica o Código Brasileiro de Aeronáulica. para allerar o pOllocto do lompo
de atrase do tr.1n~.;t1·~ a~'OO;1 partir do QJa' ,1 trnr:~po1ador fica olJngajr>.l,
assumir determInadas res nsabilidades em rala •o ao as eira.

583312005

, crsscen:..'l lJ]r 9ra o UnlCO a
i I .\N"uNliO I ago::.~ o.: l%j',

5839 1200~I'iilcPIRESFRANCO IAllera aLe. n' 11.110. dA 2~
, Naciooal de Micror:r'Prj'to Produti

'-SdiU'j <lJÚ;- c.HICo Ai.ENCAR---~resoonta par~a~oSãõ art. 28
para dispor 'SObre a prestaçAo

, ! Q;)-;;loo com c."; ••'IT'~.~"hoJ ele L

5841 2005 CHICO AlENCAR Estabekicõã ooriga'otiêdade da
de televisão do Poder leolslativo

5842 200~ HFl INHO ~09.DO I:D""õe >Obre • c"o-;jo ··a '.'
desmemDf3menlO fja UnlYeT"5lda
e da o~trati."lY!dências. _

, 5843 2L,(l~ PAULO:. lIA IAJlu~a d':"po&.l".)s c'- ~r8Lc.--1

CódigO Penal - Parto Geral; do

N' ANO - - -----;i.UTOR
f--.'&8"'2'"1-+ 2006 MARCOS ABRAMO

Altera o art. 84. inciso I, da .le. nll 11.101! de 9 ce fe_"~reiro::d":,e,:2"OO,,,,:5::'=;::::::-:::1
'-,--'-'.I"'se"'nta Q~ dln;l!ús .JL I ~rat!:> I,) c.onlt.:uC!O C1,..,1.lIgad0 pclilS r3t;tOS .:.vrnunllãnas El

educativas. confonna dispôe O art. 46. Inciso VI da Lei nO 9.610, de 19 de

1-;;=+=-------.--_.- !!!Y~~o~~~~ ~~ .Qutras providências. -- ---=-;-;=-::-:-:-1
5óJ1 2:..;c.S GC,UAGA PATRIOTA Altera incISo VI do all. 40 da Lei nO ~.610, de 19 de levereiro de 1996 ql.& i

-alrera, atualiza e consolida a leglslaçlo sobre direitos autoraiS e dá oulras.

JOh(;E GOMES- ·--I~e~i:~.~~S~"9.5Õ3~dã-23dê setembro de 1997; Que InstituI o Codigo d~
Tt;\nçito Rra~leim, para disciplinaf a c.o&oração dos velcubs molori.lado'1 OI}
duas ou IrAs r('.(13<;. IJtililados no Sf:'rviço de motot<bi

58:ii""F5 NEurON LIMA - - - Proibe o ,ngresSõ 'ou permOOêncla de pessoas utilizando capacete. gorro ou
qurtlquer lJ'PO de cobertura que oculte a face nos estabel9CIment~

r
5835 2005 NICIAS RIBEIRO 1~:~::;7~;;;~~' ~~.~~~;;:;~,:;. Membros d. Unia<> e da oui'.s_ 1- ~ . -- --'proll'ldônc'a'S __ -~ _ _ _ h.,.----,-_--,--j
~1).)712005 C,rl S'Q CAIADO OISiJOQ :.",ore ,] tr..IISft:Il;ncloJ C.:J gestão dr.:" f'O(;J\ltOS f8t.8ralS p..:.ir~ O~

J I ~stadl)8 e o OIstlito Federal ;
58:18 ?"ow IÃNTONIO CARLOS IN á f' o art 69 da Lei Federal n' 947B. de 06 dei,
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I iulho de 1965 (Código Eleitoral). e a lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997.
-5857 2'005 JANETE CAPIBERIBE Altera a Lei nO 10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender a

concessão do benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores na
extração ou beneficiamento artesanal do açai e castanha do Pará.

5858 2005 LUIZ ANTONIO FlEURV RellUla o emoreQo de alQemas pelas forças de segurançapública.
5859 2005 ALEXANDRE SANTOS Autoriza o Poder Executivo a criar Escola Técnica Federal do Petr6leo em

Saauarema. no Estado do Rio de Janeiro.
5861 2005 PASTOR REINALDO Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo informar ao Legislativo

relacão de oessoas beneficiadas em proqramas de aSSistência social.
5882 2005 PASTOR REINALDO Autoriza a utilizacão da internet como veiculo de publicação olicial.
5863 2005 COLBERT MARTtNS Modifica a Lei nO 9.613. de 3 de março de 1998, Que "dispõe sobre os crimes

de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da
utilização do sistema financeiro para os ~ícitos previstos nesta Lei; cria o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras

I providências".
5885 2005 AGNAlDO MUNIZ DispõE! sobre a não-incidência da contribuição social no pagamento de mão-

de obra oara constnlcâo de templo reliqioso.
5866 2005 AGNALDO MUNIZ Altera as Leis n· 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, para dispor

sobre a inclusão social prevista no § 12 do art. 201 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional n~ 47, de 05 de julho de
2005.

5868 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a proíbição de venda de cigarros para pessoas menores de
idade em todos os estabelecimentos comerciais, e dá oLJlras providências."

5869 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a cassação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica - CNPJ,
dos estabelecimentos que comercializarem combustíveis adulterados e dá
outras providências."

5871 2005 MARIO ASSAD JUNIOR Altera a Lei nO 8.742, de 07 de dezembro de 1993, para acrescentar art. 21-A
dispondo sobre beneficio assistencial aos dependentes cujos provedores
tenham sido vitimados por crimes de violência.

5873 2005 RIMAR MÁXIMO Inscreve o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo no Livro dos
DAMASCENO Heróis da Pátria.

5876 2005 LUCIANO CASTRO DisDõe sobre a Cota de Reserva Florestal- CRF.
5878 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a in:stituição do Passe- Livre para tratamentos de saúde e dá

outras providências.·
5879 2005 CARLOS NADER "Dispõe sobre a obrigatoriedade de sinalização tátil, sonora e visual, nas

dependências dos prédios de funcionamento de órgãos públicos, a fim de
POSSibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos."

5881 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a instalação de postos de atendimento a consumidores e dá
outras providências.

5882 2005 VICENTINHO -._. Dispõe sobre a proteção do empreao às oessoas nearas.
5883 2005 EDUARDO GOMES Define crimes contra a ordem econômica.
5891 2005 FERNANDO DE Altera a Lei nD 9.472, de 16 de julho de 1997. obrigando as prestadoras de

FABINHO Serviço Móvel PessOal a prestar informações ao assinante sobre a utilização
dos créditos de cartão telefônico e os preços da modalidade pté-paga.

5892 2005 JOAO MENDES DE Toma obrigatória a construção de escolas de ensino pré-escolar, de ensino
JESUS fundamental a de praça de esportes, em conjuntos habitacKmais com mais de

400 (quatrocentas) unidades, financiadas pelos programas habitacionais do
Governo Federal.

5893 2005 LEONARDO PICCIANI Institui o Dia Nacional do Aaenle Marítimo.
5894 2005 ITAMAR SERPA Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e

concessão de linhas especiais de crédito na aquisição de caminhões para
utilização no transporte de cargas. e dá outras providências.

5896 2005 EDSON EZEQUIEL "Acrescenta inciso.ao art. 51. da Lei n~ 8.078, de 11 de setembro de 1990."
5899 2005 MARCOS ABRAMO Cria exceção ti aplicação das nonnas penais referentes à poluição sonora,

durante os oficios e cultos religiosos para os respectivos praticantes e demais
oficiantes, alterando o Decreto-Lei nC 3.688, de 03 de outubro de 1941.

111111111111111111111111
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Allera aLe' n' 10.257. de 10 de julho de 2001, Que regJlamenta os a'~.il,1825901 ;>(Hl~ AI MIR MOURA

L--.--- . e ~ 83 da CO"I"itJtuir.ão "ara as~oo~rar a liberdade de curto e de aSSOCl3 Q.

5902 2005 ALMIR MOURA Altera óJ lei n~ 9.til0 de 19 de fevereiro de 1998.
5903 2005 IVO JOSE: ---- Dispõe sotlre o uso dos recursos do Fundo de UniversaliZação dos Serviços

do Toloccmun1CõJÇÔQs. Fu6t para 3 implanlaç;lo do servi.;o de ace'i'lO à
Interne'. aos Clnadãos pek>S munlc1pios.

5904 2005 I IVO JOS[ Delennlna a instalação de Ixutais de Raios-X nas penitenCIarias red:.8fais. ~_

59D7 2005' ELlMAR MAXIMO Dispõe sotlre a obriga1oriedade de as empresas de planos de saúde
IDAMASCt:NO assegurarem a cobertWa de procedll'Tlenlos para a roverslo de u8ltnili.zaç.a1l

C.lnJnJlca. I
59D9 2005 NíLSON PINTO DenOmina ~Ae'oporto de MaraM , Para - João Correa da Rocha- - o:

-- ,-
A"'!JIlOflo de MaraM I Pará.

591012005 INÁCIO ARRUDA DiSPõe sobre a reintegração no emprego dos funCionários do Banco do
I Nordeste do Brasil - BNB. demitidos no nooriooo de 1995.2003.

5911

1

2005 CARLfTO MERSS Alt13r3 a lei n(l, .283. de 18 de dezembro de 1950. alterada peta Lei nO 7.889,
de 23 de novambro de 1999. l"jlIA "Oie.pllA AAhrA im:nAÇ~n industrial e

, sanitária dos produlos de ongem anlmal -, e da outras OroVJdêncf8S.
5912 I 2005 MARCOS DE JESUS Acrescenta InCISO ao BrI. 52 da Lei nO a.01a, ~ 11 de S6tembm de 1990.

591~ ~)5 MARCOS DE JESUS Veda a cobrança ao consumidor do custo do carne. do bo~to bancário de

159'-4 20';;;-
WUldlH..d uu ua::..uu uflviu ti loId UUtJd~ urovtdérl(.la~.

GilBERTO limita a veiculação de imagens estereotipadas de n'.Jaez na programaçao a

i-59isT2i)05
NASCIMENTO _nas mseryõe~..2ublicilâria5 em televis.lo.
GIWERTÔ Concede isenção do Imposto de R~nda a05 funcionario6 publicas efetivos

I I NASCIMENTO \ que, tendo pr€<enchido aS condiçüos para 8pOsentadona com proY&ntos

--t . intAllfals ontem nnr ~anecer em a!iv~dade.

5916 i 7005 GILBERTO !Dispõe sobre a reembolso da mellsalidade escolar.,---. += 'NASCIMENTO

5917 2OO~lir~RTO Mera a redação 00 art. 63 da Lo; n' 7.210. de 11 ele julho ele 1984, que
: NASCIMENTO ~StJtUl a Lei de Exec"@OPenal-,

5918 i 2005 ELlMARMÃXiMo Isentei os a~nos da educação básica de freqüência à disciplina de Educaçio
DAI\IAr;,CC~..IO ife..cUlJ' por nwti....o de çonaci6ncio ou do crenr..l'l rolinioaa.

5923 120051 JORGE GOMES Dispõe sobre a obrigal.OOedade da inclusão de código de barras nos
capacetes ulllizados por con<jutores de veiClJlos motorizados de duas rodas e

I altera ;;\ feda <100 alÚl 54 a 244 da La, n° 9.5<l'. de n de ...lembro de

5933 2005 LUCI CHOINACKI

I

5924 2005 CHICO ALENCAR Dispõe sobre a gratuidade no transporte colebvO ,nlennunicipal e

~
interestadual para os Jovons que devam comparecer às atividades referente-s,
â_~eção para_o 88t"Viço militar~t6rio,_

5925 12005' ANTONIO CARLOS- Aumonta a pena para o coma do artigo 180 00 Código Penal Brasila"ok MENDES THA:)'~~\~E=__ ~.l'Dec~~reto-L~!e!!'..!in"].848, ele 7 de elezembro d. 1940 .
5926 12005 I Fl:'RNANDO ESTIMA MoeMca a Lei n' 9.472, de 16 de julho de 1997. determinando a gratuidaele

1 da... ligaçóoÇ ot'IQinadag de f91efonpç fuos a mÓ'i9I§. qUA fO'Am M!=õtinw1RS ,;t

serviços de emergência. de utilidade pública e de atendimento ao
"",~""+~_~ ~ I-"oon~sum~"",lCior,nos lermos em ue IflCa.

5927 2005; IVAN RANZOLlN InclUi no Anexo de Lei n' 5.917, ele 1Y73, que <lospÕe sobre o Plano Nacional
I de Vlo.?Ç60. o lroc."o rodovtbrio que: O~&:.jfi_c.a. I

~-592f 70051IVAN RANiOLlN Altera a Lei nD 9.875. de 25 de novembro da 1999. para dispor s.obre a I
I .~~~~__~-+'od~e~nommapodo trecho que menciona da R~!,:od~0~.~ia!.;B~R~'2~8~2,:. :-:;-.,-:-:-::-:::=_

5929 2005 iVAN RANZOLlN Altera a Lei nO 9.875, de 25 de no....e-rTibro de 1999. para dispor sobre a I

~
dtmomlna . o do trecho ue menoona da ,-.(oOOVia a~·282. I

59_,3_0- 2/).05 PAULO BAUER A1tora a LOI nO 9.503, de 23 de selombro de 1997, que -lnstillJi o CódigO de
_ Trânsito Brasi~ro·.

5932 2005 LUIZ BASSUMA AO'r"""""", parágralo "" aI\i9O 4' da lai n' 8935. 'ia \8<1. __ da
I 1994, que diSpõe sobre o atendlmemo ao iJsiJário nos cartóoos de nolas eIregistros publioos.

593~ 2Q05 CARL9S SOUZA
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1
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I PROJETO DE lEI

~ ANO AUTOR EMENTA
que "institui normas gerais para licitação e contrataçi!lo du pareuria público-

Iprivada no êmbito da administracão pública",
5936 2005 YEDA CRUSIUS Altera o art. 21 da lei nO 8.742, de 1993.
5937 2005 VEDA CRUSIUS Acrescenta parágrafo 3° ao art. 93 da Lei nO 8.213, de 24 de julhO de 1991,

que ~d'spõe sobre o Plano de BeneficIOS oa Previdência Social ti dá outras
providências", para incluir o fornecimento de bolsas de estudo para pessoas

~ portadoras de deficiência na cota de vaQas para esses trabalhadores.
5941 2005 LAURA CARNEIRO Acrescenta dispositivos à Lei nO 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor

sobre a renovação da frota de veículos das empresas particulares que
exploram servicos de viQilância e de transportes de valores.

5942 2005 MANINHA Disciplina a gestão e administração dos canais legislativos federal, estaduais,
distrital e municipais.

5943 2005 ANTONIO CAMBRAIA Dispõe sobre a cobrança de direitos autorais musicais e audiovisuais, de
holéis, restaurantes bares e similares.

5944 2005 ANTONtO CAMBRAIA Denomina Landri de Oliveira Cambraia, a Rodollia Federal BR - 156,
10Wl1i~dano E::.tado do Amapá.

5945 2005 EDINHOBEZ Inclui no Anexo da Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe
sobre o Plano Nacional de Viação, os trechos ferroviários que menciona.

5946 2005 ADAOPRETTO Modifica o Artigo 11 da Lei n° 8,629, de 25 de fevereiro de 1993.
5947 2005 ANTONIO CARLOS Altera a redação dos parágrafos 2° e 3° do art. 47 da Lei n~ 9.504, de 30 de

MENDES THAME setembro de 1997 (Lei das EleiÇÕes), e acrescenta §7° ao mesmo artiQo.
5948 2005 ADELOR VIEIRA Acrescenta o inciso VIII ao art. 11 da Lei nO 8.429, de 2 de junho de 1992,

para impedir a doação de bens à administração pública por pessoas flsicas
ou ]urid"cas sujeitas à sua fiscalizacão.

5949 2005 GERALDO RESENDE Denomina Campus Universitário Professor celso Muller do Amaral, o
Compua Universitério da Universidade Federal da GllInde Dourados,
localizado em Dourados Estado de Mato Grosso do Sul.

5952 2005 LEONARDO MONTEIRO A1lera a Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
reoistros Dúblicos, e dá outrasJ>rovidências.

5953 20U5 WPJ..l~NBARELLI Concede dispensa da inCOl'JlOração aos conscritos que se encontrarem no
mercado formal de trabalho, alterando a Lei nO 4.375, de 17 de agosto de
1964.

5954 2005 WASNY DE ROURE Dispoo SObfEl a criação da Calleita de E.specia\i~\aem Políticas Educacionais
do Ministério da Educação FNDE e INEP e dá outras providências.

5955 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a concessão de auxilio para compra de aparelhos aos
portadores de deficiência flsica, comprovadamente necessitados, e dá outras

I orovidências.
5957 2005 PERPÉTUA ALMEIDA Allera dispositivo da Lei nO 9.503, de 1997, que institui o C6digo de Transito

Brasileiro, para dispor sobre placas de veiculos oficiais, e obriga a
identificação externa dos veículos a serviço da administração pública federal.

5959 2005 CHICO SARDELLI Dispõe sobre regulamenlayão, atribuição e oompetêocias das Guardas
MuniCipais como 6rgaos do Sistema de Segurança Pública em lodo o
Territ6rio Nacional e dá outras orovidências.

5982 2005 VANDER LOUBET Altera os incisos 1,11 e VI do art. 83 da Lei nO 11.101, de9 dEI fevereiro de
2OU~, que -RegUla a recuperaÇãO jUdicial, extrajUdicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária", para alterar a ordem na classificação
dos créditos na falência.

5964 2005 'KATiA ABREU Altera a Lei n· 11.105, de 24 de março de 2005, que regulamenta os incisos
I 11, IV e V do §1° do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de

segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam
organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados e revoga
artigo!;. MIei nO tO.814, CÚ'! 20n:l, que regulamentou o plantio de Sllia

.aenelicamente modificada na safra de 2004.
5986 2005 WELLlNGTON Autoriza o Poder Executivo a insUluir o Campus Universitário de Chapada dos

FAGUNDES Guimarães da Universidade Federal de Mato Grosso.
5967 2005 WClUNOTON Autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Univer5itário de Campo

FAGUNDES Verde da Universidade Federal de Mato Grosso.
5968 2005 WELLlNGTON Autoriza o Poder Executivo a instituir o Campus Universitário de Primavera do

1111111~1~~lin~IIIIIIIIII!1~1293
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L ·.lO._ rc 1f '.m

~-"':rNºJ -, A!JTO,R __,_ ~ , E~E,~TA__~_,__,_
I ~"'GUN(lES L9~tA rlé' Un,\I.. · ..li ift,jj:j i MF>r",1 np. ~n GluSSO. I
rol5969 2005 WElllNGTON Auloriza o Poder F.-;êcut,yO a transfonnar o Campus Uni\lersi~rio de:

I" tl,{,1 IN -,j:S Ror,ron"lf'1/):j.- '1:, Ur ·.·,:~d.lde cMcml ('~ Mélo Crosro (C''...R-U:=MT) em'

I I I Universidade ftldttral da Região Sul de IlI1ato Grosso e dá outras I
I -J 1 ==c=-_.,J!P'~o':!'!!;d!!lê!!nce··~a'''_'=-"7"""7""-""-=:::-"7""=---,;--:--:=--:::--",----;:-,,;:-:::-:--;:;==

~
-~97G 'I'-'~'J&) I:l..Nn;{( ~ IGUE\~r..OO IAll"-~ra o õ.!rt "l(I d~ L~I nO q ~70, ~'J 2'J n~ C-f)v'.1m't>ro ôe .... 99, Ql."~ -dispbe I

sobre o valor lotai das anuidades escolares e do proVIdências·, Visando
3rT'pliar o elenco de informações a serem divulgadas no perlodo de
m. ' 'çul.'_,

~P.} CAMARA DOS DEPUTADOS
.,~ ...:-.::-

--------------------------;

5981 2005 UNO ROSSI Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para lomar obrigalória a

i I
anmaça·., m..l Célrt~ir.;.l de TIClballlo to Prtl'IiI'J~ncid Soe;':d da condiç.âo de

Ide....dor de ~nsáo alirnenUcia,
15881 2005J}§:l!LO BAUER Institui o Dia NacIOnal da Etnia Teulo-Brasileira.
r-59B J 200: 'N:....Lor) l. EITM' Dri c .Ij\ld rodayào '.t ')5 ~l!tig(,S 178, 230 o 511 da Let nO 5.869, do 11 :ie JaneIro
l---l---l .. -ed~ 1973 - CM;;';; de Processo Civil -, e da outrasorovidêndas.
\ 5984 I 2005 INALDO LEITÃO Dá .nov~ redaç:l~ ao capul do artigo 92 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro

r __ ' __ ' ~t. .)9(, e da OL ·._~• .l"'''_'OVl'''!!d~.~''~C''''''!':.e,_c_:==:;;_=:;;_,_,___===___;;;=__.__:cl

h
§Q861200.5! lUIZ CARLOS SANTOS Acr9çce dispo'&ilivos ao art. 10 da lef nO 8 420. d9' dA jt.lnho de 1QQ2 • Lfti

: : dil Improoidade Adminis!rahlJa. para cispor sobre a guarda e conservaçao de
, ben.s aou::ena,dos nela Adrnini::ilIadio PUbiic.l.

5987' lO05 rUSAR MEDEIROS Altera aLe; n' 10.650, de 2003, que ·oispõe SOOro o acesso pilbhco aos
I ~ _ _ _ uddos 6 inro"n~õo!"nos 6rq~s_e cnlj~dLJes !~t~_I.!~do. ~J:1_N!,MA~. _

~.,"," ''''OO~,_ 'w.m""'"_~.~_~~.~__jI I i pnondade da manoaçOo da consultas para responsavels por po~adoras de

1 5V1i2iI20-0~}iElSÕN BORNI~- ~~t~~:..:·,:J.~~~;:~paragralÕs-do art 42 da Le, n' g-oil9:-iie :lti da
I , setembro de 1995,!::::~, -,-_~

51)97' .'00";1 ':':ARL03 SC_'2A DISPõe . ,_'!:Ire ~ 2flrolJel~amel"o d~-: crédi·;-lo-da-;-'~:-o-I--"!ri"·bC-'"li"-,O;-)-P-~:.~ o P!SJPA::iEP
L---r=- 9 da COFINS para empresas nUe rabricam nrodutos ahmenlicios.
r...~~8 2005 ICESAR MEDE!R.~_ AI-,era dl,;p~S1~os da Le;."'_8078, da !1_de .~tembro da 1990= --1
I ~ ..i.J\;J '00":' ,.,_. ú', CA, ,G••;S o.spóe _. ..rI" " (I::'lQal~,'~,JJe (~e (.I:> pv:M.:i<il:. (.l ••~ e puIJCI..;,~ .,.IIt.,;tlS :..urem

1 I sublr,etido5 a exames clíniccr.5 to~~icos nAriódicos _
ecoo 2006 FCRNANDO r::onUJA rrO,üt:l n 6~~"1.;&'" dê ~uDslânc.ia3 pSICoativas Q ou1ros usoda:.: om

~.: Imeúica" ~.lL ;..,01.. _ (:, ...grb... ..tr.

6002 \ 2õõ"5l FERNANDO CORUJA lAcresc~nt;) inciso ao art 94 da lei nO 4.737, de 15 de julho de: 1965, Que
) IlflSlJtUl t, ':: )v;,~o 1~IHitor(t1

1'iw03I;OO' ..-t""""Ou C;OriUJA- -·~~~e~:.c~',~~~:'""'onamenlópe"siõ8uiiJiÇões""-enSlno

6004 'JOOS O D";r~ sobre ;) otIrigaronedade das agências bancán·IS fJ .jfjrnal5

"
I" estabeloomerrtos de crédito, ele colocar à dispoSIção dos lJ9llanos. pessoal I

suficiente no setor de caixas. para dar atendimento digno e profissional a
S€o _1<:" diontas.

l-iIoõ512OO5 BisMARCK-MAIA- Altera0 inciso XlVdõãrt.'6"i:iaLei n' 7.713,'de 1998, com as modificações
\ promovid•• pelos Leis n" 8 541, r1e 1992.9250. de 1995. e 11.052. de

2JD4. P:lf3 l"':fl.llr as doenç.)';i cér6'bro-V35.:.:\..lares declJlTentes de A'iC

h J aCidente Va&a.Ilar c::embral nas hi teses de isen o revistas na lei.
oõôi 12005 PAUl.O SAL.T.A.ZAR ,Modifica a lei nO 11,105. de 2005. a fim de se permilir o uso de células--

;____ _ ' : !ronco, oLlido·.'..J:!_,r rTIC'h do "I.,)nu (.m lera lo.ltic....

LJlOO(g'205.. j.MAX,RO~E_N~ANr'L --rAcrescenta o artigo 42-A, a Lei n' 8.078. de 11 de setembro de 1990.
l_~_1!_!_;:W.9fl_ J~9.GAlOAS __ .. __ ~A2:o~nt~....!'!!p!!sitivo ~n,_105_da_Loi n~_9.503._~El 19qr._q~J!'~tUl o

1111111111111111111111111'"4
OOC.lmenlo: 3312\1 . 1
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
CÓl1ign ria TrMsilo Brasileiro. para incluir. entre os eauipamentos obrigatórios
dos veiculas. disoositivo de acionamento automático dos fafÓis.

6011 2005 VITIORIO MEDIOU Altera a Lei na 10.674, de 16 de maio de 2003, que "obriga a que os produtos
alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como
medida preventivo e de conltole da doença celiaca.·

6612 2Q05 LEONARDO PICCIANI Dispõe sobre o regime previdenciário e IJibutàrio do trabalhador por conta

i própria de pequena renda e dos nanoempreendedores e cria o ESTATUTO
DE PROTE·CÃO AO TRABALHADOR INFORMAL.

6013 2005 VITfORIO MEDIOU Dispõe sobre esclarecimento a consumidores sobre t1ibutos inCidentes sobre
mercadorias e servlcos.

6015 2005 BETO ALBUQUERQUE Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda
devido pelas pessoas físicas e juridicas as doações efetuadas aos Fundos
Municipais. Estaduais e Nacional do Idoso.

6016 2005 JOAO BATISTA Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro", com o inl:uito de prever a realização pel'iódica de teste de
dosagem de alcoolemia ou perícia de subslência entorpecenle ou qUA

determine dependência fisica ou psiquica em condutores de veiculos
automotores.

6017 2005 CESAR MEDEiROS Altera o art. 6ado Decreto-lei na 3.365, de 21 de junho de 1941, que "dispõe
sobre de:>1lllfOlJriaçõe5 por u!ilidade pública".

6018 2005 LEDDEGAR TISCOSKI Dispõe sobre a unificação das datas ele realização dos processos seletivos
para admissão aos cursos de graduação oferecidos pelas instituições
federais de educacão suoerior.

6019 2005 JOSE SANTANA DE Altera a Lei nO 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dispõe sobre os indices
VASCONCELLOS de correção aos contratos de financiamento e renegoc'laçào de dividas

celebrados entre a União e municípios.
6020 2005 JoAO MENDES DE Acrescenta o § 41> -A ao art. 81> da Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001.

JESUS
6021 2005 CARLOS SAMPAIO Acrescenta § 3° ao art. 80 e os §§ 1°, 20 e 3D ao art. 11 da Lei nO 7.347, de 24

de julho de 1985, que "disciplina a ação civ~ pública de responsabilidade por

1 6023

danos causados ao meio ambiento. ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisaaislico e dá outras orovidências".

2005 ANTONIO CARLOS Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PISIPASEP e da COFINS
1 MENDES THAME incidentes sobfe farinha de arroz.

G020 2005 JOVAIR ARANTES Altera o art. 20 da Lei nO 8.742, ele 7 ele dezembro ele 1993, que "dispõe sobre
a organização da Assistência Social e dá outras providências·, para ampliar a
concessão do beneficio de prestação continuada ao idoso e à pessoa

loortadora de deficiência.
6027 2005 LAURA CARNEIRO Altera o art, 22 da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994. que "Dispõe sobre o

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advooados do Brasil IOABi:
6029 2005 OSORIO ADRIANO Altera a Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993. para dispor sobre o pagamento

dp. rlP.SOAl;;lS mP.rliante utiliz'Ição de cartão ('.orpnmlivn.
6030 2005 ALMIRSA Altera o art. 6° da Lei nO 10.826, de 22 de dezembro de 2003, autorizando aos

residentes em Areas rurais afastadas de secles de municfpios a posse
residencial, e o porte nos limites de sua propriedade, de uma arma de fogo
longa, c uma curto do uso permitido, por bmilio.

6033 2005 VITORASSI Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal Rural do Oeste do
Paraná, por .desmembramento do campus da Universidade Federal do
Paraná em Palotina.

6035 2005 CARLOS NADER "Estabelecesançaes administradvas a hipermercados, supermercGdos e
congêneres que realizem a comercialização de produtos nas condições que
especilica."

6037 2005 VIGNATTI Autorizo a criação da Universidade Federal da Me50rregião da Grande
Fronteira do Mercosul· UFGFM e dá outras orovidências.

6039 2005 PAULO RUBEM Institui o Dia Nacional do Engenheiro de Pesca a ser comemorado na data de
SANTIAGO 14 de dezembro.

6040 2005 UNCOLN PORTELA Suspende os procedimentos de seleção para o acesso ao corpo discente das
,- faculdades de Direito; nos casos orevistos.

1111~1111111111~lllmIUIII1295
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1A1tera d L61 n 6.404, de 15 de dezembro de '976, que Dlspoe sobre as
Sociedades por AJ;ões-, para institUir direito dos acionistas de sociedades de I

economia mista,- I

NEY LOPES6085 boos

,

I
_o.

I
PROJETO DE LEI

,

r N' ANO AUTOR T EMENTA
8041 2005 JUL 101 OPES . Mnr1ifir.::I ~ MAc1ic1R PmvisMa nO 2.181-45. de 24 de aQoslo de 2001, Que

: -Dispõe sobre operações rlllanceiras entre o Tesouro Nactonat e as entidades
I~menCIona, e dá outras provlCléncias·, --I

Cc ---
200S ~SIM"NTOR Oi~õe sobre o &xercldo da profissão de Podólego e dá outras providências.~04~_.

6044 200!J AGNALDO MUNIZ Autonza o Govemo Federei D criar os Unilr"of"su:wdos FiKlorais do Cone Sul e
oa LOi.3 da Mala de Ronce:mia, por óe5~m'of"droon\O aa Urnven.iOade
Federal da Rondônia· UNIR.

6046 2/J{JS GONZAGAPATRI07A Inshtui o Di~ Nacional dos Anenles da Aulotidade da Tn"jnsito.
0048 I (005 CARLOS NADEI< -Ioma obngatOnD a apllCaçao l.Optta O~ l1uor em CJ1anças e adolescentes da

L ___ .
;,]i"ii5

rede oUbüca de e",""o mé<lio e fundamenlal. e dil outrns orovidências·,
6049 ALEiCCANlIANI 6iVY,.". sobre a regulamen~o do e:<ercício daNotIssão de Cozinheiro.--
6051 200~ Ivo-jOSÉ---- Allera d!SpOSlti'llOS da Lei nO 9394, de 20 de dezembro de 1996, que "fixa

~S2
_.

IVO josE-----
~lrizesc bases da educaçi;jo nacionar.

2005 Mod,~ca a Lei nO 10.222. de 9 de maio de 2001, graduando as penalidades
para eMissoras que eleVam vo~ume durante inteNalos e dá outras

Iàrov<dônci:t::::.
6053 200S IVO JOSE Modifica iJ l81 nO 9.472, de 16 de Julho de 1997, determinando a aplicaçao de

: um unico Ir.dlce de reajuste a lodos os itens tarifários.
6055 2005 IVO JOS[ Instrlu: o vale-lanche para os empregados que exerçam atividades que ek.ljam

esfOf'l'O tisico ~ percebam menos que quatro salanos mfnimos nor mêl:i.
6056 200S IVOJOSJ= Determina a m :lalação de ponais de Ralos·X n~ilt"'lCiarias federais.
6057 200S IVO JOSÉ Dispõe sobre esclareCimento a consumidores sobre lributos incidentes sobre

6058- ,'200S I IVOJOS~
".-~:~o~ase selViÇQsJ;t i!"stilui crédilü trt,uldrio para~s ristc:BS.

Ois &Obre Iflcentivos para construção da C3~.2!:Qp.na- I
&060 2DDS IVO JOSÉ lnsbtul, 00 jmMo do Banco Nacio,1al de Desenvolvimento Ecooõmico e II

: Social • Bftt.JES. o Programa de AlJOio Creditício as \4lcroempresas e:
I Eml"JrQ-Sl'3S de PQ..lueno Potte - Promicro !

6062 200S ~DUARDO GOMES Reduz o Imposta de renda incidente sobre lucros de novos empreendimentos I
realizados ~(If ernnresas cIO selor elétrico.

606J 200S ! EDUARDO GOMES I E.cl. 00 'eg,me nl!o-Qll11ulabvo aa COnlribuição para o PIS/PASEP e da

1-- -- - !~.FINS o ::tutor de anergia elétrlca.---- ...------ • . .

Dispõe sobre a obrigaloriedade de os policiais civts e militares serem
submotidos a exames c1iniCos loxteo ICOS Modicamente

OISpõe SODr8 assistência em processos de interesse da Administração
r4;Jbllca.
Altera o art. 193 da ConsolklaçàO das leis do Tmbalho. aprovada pelo
Decrelo-Lei na 4.452. de la de mao de 1~3. para considerar como pengoso
o trabalho na con M civil.

AcrC3Gcnta dispos.itlvo à lei nO 8.078, do 11 dI:: sotombro do 1000. que dispõe
sobre a rol : do COf'lSUl1idOf e dá ovtras ro\idência50.

Autoriza o Poder Executivo a incorparJr o Banco do Estado do Ceará S.A. 
'BEC ao Banco do Nordeste do Bra";l S. A,· BNB

I Altera o Inciso 111 do art. 162 da lei 0°9.503, de 23 de seldmbro de 1997. quo
institui o Cód o de Transrto Brasileiro.

IReduz as aliquotas da Contribuiçáo para o PISIPASEP e da COFINS
: IncirIP.nh~s ~br9 as I'9C&ifaS deCOlTenleS da venda de produtos destinados à I

I iller~nda escolar.

6077 ,2005 SANDES JUNIOR

8086 200S INACIO ARRUDA

1

6067 200S WILSON CIGNACHI

6070 200S CELSO RUSSOMANNQ

6071 2005 celSO RUE:;COMANNO

6072 200S CELSO RUSSOMANNO

VICENTINHO-

Acrascenta art. 128-A ilLei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para Isenta, de
h=orl==+O==="""=c.7"=,,,".-I~C:,!U,,,sta~S.Ed~el1'mandas· ciais relativas a benerfCfOs revidenciãrias.

6078 ?(\{\~ ARNAl no FARIA nF g AIIP.!"a r1i';.r.o~'~ilP.~ Mt~nt.M ::m f\N\A AA?~ rifo. ÚlQC\ 4\ cnn.'ldM\tM.da lQi nO
f-.o=4~~f-.=~~=_~ ~1,-,,0~,8~2~6...<d'!'.e 7003 (EstaMo do Desannamanto .

6079 2005, JUiZA DENISE Acrescentapar.lgrafos ao artigo 495, da Lei nO 5,869, de 11 de janeiro de
, FROSSARD 1973· C6digo da Processo Civil, que eslaboleco prazo para a IlfOlJOSitura da

D'iDO rc~só~no~'~__C7"":-_'--_=="""'_'--7""::-:-_--'==:--1
6089 2005 JUNIOR BET:o.o- D;spóe sobre as reslriçOOs à propaganda de beb<tas e alimeotos

~encii;l.lmente causadores de obesidade

Documemo
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N° ANO AUTOR EMENTA
6081 2005 MARCONDES GADElHA Introduz modificações nos itens 1 e 2 do inciso "h", do § 1°, do artigo 83, da

Lei nO 8.069, de 13 de iulho de 1990 - Estatuto da Crianca e do Adolescente.

6083 2005 MARCONDES GADELHA Altera o inciso 11 do art. 43 da Lei nO 10.233, de 2001. para especificar a
capacidade mlnima do veículo empregado, sob regime de afretamento, no
transoone imeresta<lual e internacional <la Dassaoolros.

6084 2005 FERNANDO DE Dispõe sobre isenção de contribuições sociais federais incidentes sobre
FABINHO medicamentos.

6085 2005 DR. FRANCISCO Dispõe sobre a obrigatoriedade 00 os Policiais em geral e os Bombeiros
GONÇALVES Militares serem submetidos a exame toxicológico para ingresso nas

respectivas cornoracões e oeriodicamente auando em atividade.
6086 2005 JOAO BATISTA Altera a Lei nC> 8.036, de 11 de maio de 1990. que "dispõe sobre o Fundo 00

Garantia do Tempo de Serviço A dá oLJIras pmvidências". para permitir a
movimentação do saldo da conta vinculada quando o titular Ou qualquer de

-6087
seus dependentes forem acometidos de doencas incaoacitantes.

2005 ALEXANDRE CARDOSO Modifica a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro de 1985, para permitir o

-6088 "2005
PaQomonto do volo~tronsporlo em osp6cie.

ALEXANDRE CARDOSO Altera a Lei nO 6.321, de 14 de abril de 1976, para permitir O pagamento das
despesas com alimentacão do trabalhador em esoééie.

6089 2005 ALEX CANZIANI Inclui novo inciso ao art. 70 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educacao NaCional· LOB.

6091 2005 EDUARDO PAES Dispõe sobre a gratuidade do primeiro diploma dos níveis médio, técnico e
superior.

6094 2005 MARIO ASSAD JUNIOR Denomina "Rodollia Deputado Jaime Martins do Espírito Santo· o trecho da
BR - 494 entre a cidade de Divinópolis (MG) e o entroncamento com a BR·
262.

6095 2005 VITORASSI Dispõe sobre a contratação de mão-de-obra assalariada, para fins de
cumorimenlo da funcão ~ocíal d:> proprigdoroe nlr-II.

6097 2005 ANTONIO CARLOS Altera a Lei nO 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas
MENDES THAME gerais e critérios básiços para a promoção da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá oulras
oro'lidências·, Daro im:tituir desoneraCÕ6s fiscais.

6098 2005 LUPERCIO RAMOS Dispõe sobre a criação da Universidade Publica de Excelência da Amazônia -
UPEA.

8099 2005 VANDER LOUBET Inclui no Anexo da Lei nC> 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe
sObre o Plano NaciOnal <le Viacao o tteel'\O rO<loviáriO Que menciona.

6100 2005 DR. RODOLFO PEREIRA Altera os limites da Floresta Nacional de Roraima, no Estado de Roraima.
6106 2005 JOSIAS QUINTAL Dispõe sobre a realização de ações publicitárias no Ambito da Administração

Publica federal e dá o~utras providên«:;!as.
61D7 2005 ALCEU COLLARES Institui o Sistema Nacional de Armas - SINARM, estabelece condições para o

registro e para o porte de arma de fogo, define crimes e dá oulras

-6108I-~
providências.

2005 ORLANDO DESCONSI Ar.rp'scgnta :utigo !<I LQi nO 9.506. de 30 de outubro de 1997, Que ·eldingue o
Instituto de Previdência dos ConQressistas - IPC, e dá outras providências."

6109 2005 RENATO CASAGRANDE Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na
aquisição de plataformas, carrocerias, caminhões e camionetas especiais
utilizadas Dara o serviço de ouincho e d~ outras providências.

6110 2005 REINALDO BETAO Toma obrigatória a construção de eclusas em usinas hidrelétricas que
venham a interromper com suas barraQens,o tráfeoo normal de hidrollias.

6111 2005 PAULO LIMA Institui medidas compensatórias para os municlpios que sejam sede de
unidades priSionais de Qualquer natureza.

6112 2005 ANDRE DE PAULA Alteraaredação do inciso X do art. 6" da Lei nO 10.826. de 22 de dezembro
de 2003, autorizando o porte de arma para os Auditores Fiscais das Receitas
Estaduais.

'113 2005 L1NCOLN PORTELA Altera a Lei nO 6.494, de 7 de dezembro de 1977, para dispor sobre a
remuneracão do esláaio do estudante de medicina.

6114 2005 L1NCOLN PORTELA Cria o Fundo de Investimentos dos Depósitos Compulsórios de Servidores
-~.

Publicas Federais e dá outras orovidências
6115 2005 THELMA DE OLIVEIRA Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código Brasileiro de

Trânsito - para determinar Que o valor Dara renovacão do Exame de Aoticão

1111~111~lllllIllllllll~IHII~1297
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ater,. C.nso .a. dasLe o ,p pe
15.452. de l' ele maio de 1943. cem o Intuito de permitir ao empregado

__ i'i!USQ!,!~..:..~ do serviço pora doação do toeidos. 6rS;i06 e partes dO co .
DJ n;.. IJ rc-d3Ça. ao:.. arttgo::. ~, PJrág',.lfo limeI;, J.rtigo 3°, r....ipllt Jnc:.i~ ! e

[
li. arbgo 4°, artigo 5°, artigo 6° item IX da Lei nO 9.496, de 11 de setembro de
1997, que eslabelece critérios para a consolidação. a assunção e o

I rulln~l:l.lamcnlo Pt:la Unlao. aa olVida iJUltIi:..d moiJili~ria t; l,.Ulfi::l.i 1I~ IL 1 I esnecifica. de r';";"'nsabiidade dos Estados e do Distrito Fe~,!>era~~1..,-_.,----I
6131 I 2005TKATIA ABREU Regulamenta as atividados de pesquisa. produção. importaçaO. j,I>arae;âo no

~tnbienle e COmf:'l....ialt.:~o dEI clones (la mami leros, ekl,A)(o nurnanos,
I I I OOixes. anfibios. rénleis e aves.I 6132- 20Q51GONZAGA PATRIOfA·~--+-"A"cr"0'".."-'e"n"'la"p"ara"'!-'g"'ral':fo"'-"ú"ni'-'co'-"""0"'--art7.~2~I-d'-a-cL-e~in~·"9:C.50=3c-.-cde--=23~de-se'Ct'Cembr---O--0-dec-l

1991, que -Institui o Cóalgo de Trânsito Brasile.ro-, para definIr a
l':olTl(1P.lênria 00 nr~n FU'Al":llrivo mrin'>li.'!lnn .-1::1 Un!Ao, Am lermo!\ dA
fiscali'''';;. de trânSito.

6133 2005 VICENTINHO Dispõe sobre a rep=a'ra""ça7-0---'ci"".i~1aos-""P"'oI7icc-ia""i-s-e"'B;-om---;-bei'C"-rosMllilaros absolYidos
\.__-1 l-----. _ ~m processo iuc1ic\al Oll adminlstratiI{O"--_~~-~~ ~__---,..,.---I

8134 ;-'001'", iAtHONIO CARL os DISp(,o:: 5(·!.,re o ·'dlc.da !I<.:nlo. de d~Lilo$ raldtiW,)s â contn:lI;iç.ão prfJVist8 na
MEIll)ES THAME -illnea "a" do partlgrato único do art. 11 da Lei n· 8.212, de 24 de Julho de

~~"'+~...".jk-.~~_~,-~.~-._. 1_911paraos.~lilis~ntida~_fila,!,n~u~óó~";icas~':-',--,;----,.,-----;c--;-:=_---;-:-1
6135 ~0051' CARLC;S NAlh..~ Toma CJ',"I:,jJUiI:.:J ..l cxislencia de um,) sala de aula adaptada e de

I IpfufeS60res especializadOS para o ensino a delietentes vtsuals em 8SCOIas da
i rede púbica l"I.3S cidades com mais de 20.000 habitantes, em lodo o Temtório

k' Nacional

1_6137-f2005!AL.EX_~NZIANI ~~~~~~~~_ss~_ao9cursos de q~dUacãO oferecidos pelas InsU~U~

~
131 I <W5

1

ALIOXANDRE ~ANTOS --tAutonza o ~",je, loxecuu," • cnar a Escola TécIl.ca Faooral do P6Uóleo ele
RIO das Ostras no Estad~o~do~,R~~IO",~d",e,-,J",a~"."'ol'"ro,,--_~ ~~_~_

A1iQ~()f}&,- ~[DFIROc;. ,'.I'~)r;-:õI ~;:08?J'"3"-~ ':2-1 do J.... lho dOI 1001, parlill .acr8'iCenlar-lho r1~ltivo

L-. I prove"nd",o"-a~a",posen~",-,,taóor1a~~~co~m",~l""nal~~'",h~ad<~"":-o=~~~~=_~=~_---1
ra140 . 2005 MEDEIROS Da nova redoçao ao art. 40 da Lei o' 8.213. de 24 da julho de 1991. para

· •• J

I
. ~)HA _ .

L--.L--------0.
",128 ,~")05 I rER~ANOO LOPES

i i :

-.

PROJETO DE LEI

N" ANOT AUTOR T EMENTA

±ILBITTENCOURT
1Fi.ica e M<>ntal sem "'OV'lCional ao t."f1"ele du~o da .alldade. .

~~
Toma obrigalór1él a adiçao de álcoot elllico carburante ao 61eO diesel e dá
oulras orovidóncras.

• 6118 20051 R[INALDO BFTÃO Dispo" 'o'·'. a obrigoloriedodo do OXoMOS climcos 10xicolil!Jicos periódicosI
! IP'''' P"''''''' clvi.. ",""",,,,, • ,_""""'. "{)....,... de lrAnslIo estaduais a

guardas m~lllÔpáls.

6119 2')05: Ij'FIRA REIS t'.T.lt,,· JCl. ret',_ ..t~1 Il\:"'lico par;.J Si:;;lemas de acionamenlo cló:rico dos I
I "idros das iarelas de veiculos atJtomotores.
~6,12Cl..~O~ JULIO REOECKER In~lilui,:. ["> ... Naoonal do Curtldor, MS condições que especl~~

'-' .::1 2J05 ~-:::- ~\r~-EDEc. .,cl:~ DISpõe Sú.:fdd -:;,;~~ de CerlJ~.jo f'osiliva com I:leil(,,~ tk: Ne~.J"''''cJ
I nos casos aue ~8Cifica
· 6122 2005 JULIO REDECKER Dispõe solrre ~ 0brigatoriedAdo de exarre clinico to»cológico penódico pala

OCUo&;lt.eS de Ccl•.j~ na-oÕliCld civil e nu,llar em to<1o o rmlS
I 6123 2005 FRANCISCO APPIO A1lera o Artigo 2B da Lei n' 10.B26, de 22 de dezembro de 2003. Que di.põe

~~i~~ .~~
sot'1re 'egl~·.m. r'_I"iSA e CO!"Mfr""slzaçãO de armas de fogo a muniGo'lo, sobre o
Sis1ema Nacional de Armas· Sin~ ~efine crimes 8 dá nroVldências.

ROBERTO GOUVEIA Ren-ulamenta a negociação coletiva de trabalho no setor público
10.'- -fl--I! I " '1 ,. 'ir' 1'1'~ is d Tr3béllho a ro-vs1a lo Decreto-LeI n°

; permitir o pa 'J'lIBf1·:' C. abono. nual "'m du.J~ parcelas ao~:" 5OÇ'JI"CKios e

16141+2005 iLINO ROSSI
denendontes do RO'If"II~ Geral de Previdênda Socidl.

-
I

Concade a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, prevista na

, I Lei nL ~j.9['J, ce 19!.l~., 81lS ",ei.;ulo~ uttliZadO.i n.. ati...·id919 Ctt re;m,:::.onlo:.ção I

l-ti14J ! ~I~ \ JOAU GW\NDÂU
comerc.ia.l. na (cn.na como di§Poo.
Cna o Fundo de Aval para a Agriculura Familiar, allora a lei nO 4.595, de 31
de dez~lN)ro uI; i j(,~. e d~ outras orovldências

1114412005 EDtNHOBEZ MOdifica a Lei nO 9.472, de 16 de julho de ~997, estabelecendo crilélios para
íJ r.ohral'Y..1 da ac;<,I~all.Jra ba~ca do servtco tolerón'cQ fiM" c.omumdo prestadfl,

'vm~hc.o,

L6145J2005 LAURA~""'RJ'I~J~__ R~ulamenta a profissão de Arqueólogo o dá oulras2!o:w:.i~n_s~- -

2062 (JANiD!i)
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N° ANO AUTOR EMENTA
6148 2005 TARCISIO Altera a Conso~idação das Leis do Trabalho - CLT. para instituir a indenização

ZIMMERMANN por dano resultante da perda do direito à isenção do Imposto sobre a Renda,

-6147
na pereelDcào acumulada de rendimentos por forca de condenação judicial.

2005 TARctSIO Dispõe sobre a proibição de monitoramento de trabalhadores por meio de
ZIMMERMANN eQuioamentos de mmaQem.

6146 2005 VANDER lOUBEl lama obrigat6ria a presença de profissionais salva-vidas em todos os
estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais aquáticos abertos
ao uso do Dúblico.

8149 2005 LAURA CARNEIRO Altera as Leis nDs 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que "Institui o Código
Civil". e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "Dispõe sobre os registros

,públicos e dá outras providências·.
8150 2005 OSMANIO PEREIRA Dispoo snhre o Eslalutn r1n Nascituro e dá outras crovidências_
6151 2005 RENATO CASAGRANDE Cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas • CNTC, e dá outras

,orovidências_
6152 2005 LAURA CARNEIRO Altera a Consolidação das leis do Trabaltlo, aprovada pelo Decreto-lei na

5.452, de 1· de maio de 1943, pare dispor sobre li aplicação de multaG por
descumprimento da legislação trabalhista.

6153 2005 LAURA CARNEIRO Altera as Leis nOS 8.212 e 8.213. ambas de 24 de julho de 1991, para prever
o Daaamento de DeCúlio aos aoosentados Que retomam à atividade.

6155 2005 OLAVO CALHEIROS Altera o art 18 da Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, .que trata da
CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira), determinando o
repasse dos recursos da Contribuição para os Estados. o Distrito Federal e
Municfoios.

6156 2005 VANDER lOUBE1" A\lera o Código Penal para vedar a conversão da pena empena restriliva de
direitos ou multa nos crimes de violência doméStica.

6157 2005 CARLOS NADER Dispõe sobro a provisão, a reserva e a destinação de área especifica. nos
estabelecimentos de ensino. para prática de educação ambiental.

8158 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre uso do cinto de segurança em transportes coletivos publico ou
I privado e dá uutra5 providência5.

6159 2005 CARLOS NADER Dispõe sobre a proibição da importação de brinquedos que condizem com a
mesma natureza ou espécie a armas de fogo. assim como sua fabricação em
toda a Tenitório Nacional.

6161 2005 JAIR BOLSONARO Revoga o § 20
, do art, 50 da Lei na 10.826. de 22 de dezembro de 2003. que

dispõe sobre registro. posse e comercialização de armas de fogo e munição,
sobre o Sistema NaCional de Armas - Sinarm. define crimes e dá outras
orovidências.

8Hl2 2005 JAIR BOLSONARO Altera a redação do art. 15 da lei na 10.826. de 22 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre registro. possa e comercializaçáode .armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá
outras orovidências.

8163 2005 JAIR BOLSONARO Dá nOlla redação· ao art. 25 da Lei na 10.826, de 22. de dezembro de. 2003,
que dispõe soDre registro, posse e comerc'lalização àe armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá
oulrasprovidâncias.

6185 2005 COLOMBO Altera a Lei na 9.472. de 16 de julho de 1997, a Lei Geral de
Telecomunicações - LGT

6166 2005 IVO JOSE Altera a redação do art. 19 da Lei n° 10.696. de 2 de julho de 2003. para criar
incentivos a pequenos produtores rurais.

6187 2005 IVO JOSE Destina percentual de. verbas da educação para material didático e recursos

~168
técnicos de apoio às aulas.

2005 IVO JOSE Proíbe a comercialização de refrigerantes nos estabelecimentos escolares de
educacão infanUl é ensino fundamental

6169 2005 IVO JOSI:. Dá nova redação ao art. 21 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991, e aos
arts. 25 e 28 da Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991. para dispor sobre o
cisterna eSllecialde inclusão previdenciária.

6170 2Q05 IVO JOSE Altera a Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, para incluir a cobrança 00
multa convencional moratória superior a dois POr cento €i descontos Que se

IllIj~IIIIIJlIIIII~~111111~1299
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Cna o ProgTama de Financiamento de Geraç.1o de Energia· Energer, para
consumi(JOfes msidcnciais e rurais localizados na RAOiao AmazOnlCa.
ôisPôe"Sõore a licença para doaçao de bens apreendidos pelo Poder Público
as creches.. organizaçOes nâo-govemamentais. escolas públicas, entJdades
benef.cenl.es e culturais

EMENTA
consll1uam multas invertidas como Cláusula••.."a"'b<J"'s!"'va...,s"-.-.,.---,------1
OlSOoo sobr_~ ú exame do produto. pelo cánsumidor, no ato~ l"'".lVf\nra
Altera a l~ nO 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o salério
mínimo dos médicos e cirutgóes-derllistas.
AUtOl'I1'1'I n Poder Executilo'o a institUir ti Fundação Umvenadade Federal do
ç>ôn\anal, pm de'6ll\~mb'amen\o da Fundação Un\~ade f~ de IMalG

Grosso d<.>o~S~ul!c.-;---;-.,--;--~,,-;-;-,-c--;;-=='-:;-:--;;;-,;-::-:-==::-:;,-l
cÂRLos SOUZÃ' -- -AlIO,.o parágrafo único do art. 34 da Lei n' 9.096. de 19 de setembro de

~ 1995. I) o ~ 30) do art. 30 do Lai nO 9.504, do 30 de sotembro de 1097, de
:' forma a de-terminar â JusllÇa Eleitoral a reqUISIç~O de dados disponlveis à
Recei\a Fedtlral, para o melhor exerdcio da fiscaltzaçAo sobre 8 escnluraç30
conL~bil e a prestaçào de conlas dos partidos e dos candidatos e das
d~flPsa~ (Ie campanhas eltiitoTai5.

6179 . 2005 BISMARCK MAIA

N" T ÃNo AUTOR

t6171~T~~~SP.RUSSOMANNO
6172 20~RCOS ABRAMO

\ 81"7. ~f)O~ I GERAL DO RESENDE

,

[6115 2005

I I

: Acrescenta os parágrafos 3° e 4° ao Arl 1° da Lei nO 10.779. de 25 de

~
ovambfO de 2003. QUe "disPõe sobre a concessão do benefiCiO de seguro

deserr.prego. durante o per10d0 de defeso, ao pescador profissional que
, exerce a ati...idade nA~";ira de forma artesanal".

h-e1"8"'O-h2"'00"'5"+rC""A"'R"'L""OS"'"'NAQ="E"'Rc--- "I"",ia do pagamenlo do IPI as operações desbnadas il aquisiçao de ",61e..
I o 6rt.o&CI."

6182 7.005 ROGERIO 1EClfllO 1"AulOnza o Pode< ExoculNo' <nO! a E!>CoIo 1écnita Fede!a\ Suem._.
do Sáo "'igual dos CampOS. no Estado de AJaooas"

DISpõe soore a obrigatoriedade da implantaçao de atendimento de plir'nelros
StJ':OfTOE nos rodovias federaiS de todo c Teml6rio N:.'Icional. ~
,Altera.,) redação do artigo 40. caput e p.:lr.ígrofo unico. da lei nO9_27~
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DO';\llT..mo : »11to • 1.

2062 jJAN:051



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI

Quinta-feira 10 303

N° ANO AUTOR

6200 2005 MILTON MONTI

6201 2005 GERALDO RESENDE

6202 2005 GERALDO RESENDE

6203 2005 LEONARDO PICCIANI

6204 2005 LEONARDO PICCIANI

6205 2005 ANN PONTES

6208 2005 HENRIQUE AFONSO

6209 2005 CARLOS NADER

6211 2005 CARLOS NADER

6213 2005 FERNANDO DE
FABINHO

6214 2005 FERNANDO DE
FABINHO

6215 2005 FERNANDO DE
FABINHO

6216 2005 L1NOROSSI

6217 2005 MARCUS VICENTE

6218 2005 EDINHOBEZ

6219 2005 MARCOS ABRAMO
622D 2005 RUBENS OTONI

~~21 2005
-

RUBENS OTONI
6223 2005 TARCISIO

ZIMMERMANN
6224 2005 ADEMIR CAMILO

6225 2005 JOAO BATISTA

8226 2005 TAKAYAMA

6227 2005 EOINHOBEZ

6228 2005 CARLOS SOUZA

6229 2005 MEDEIROS

2062 (JANt05)

EMENTA
de nléliu de 1996, cum CI nflCllidClde de reduzir o prazo dtIviyência da palenle.
Inclui no anexo da Lei nD 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe
sobre o Plano Nacional de Viação o trecho rodoviário Que menciona.
Denomina Rodovia Federal Prefeito Euclides Fabris a BR-163 - trecho
Naviraí f Mundo Novo.
Denomina Rodovia Federal Deputado Ivo Cersósimo a BR-463 - trecho
Dourados· Ponta Porão
Autoriza o Poder Ellecutivo a criar a Escola Técnica Federal do Petróleo de
Camoos dos Govtacazes, no Estado do Rio de Janeiro.
Toma obrigatória a exibição de filme publicitário esclarecendo as
conseqüências do uso de drogas antes das sessões em todos os cinemas e
antes dos shows nas ca:sas de espetáculos artlsticos que possuam telões.
Acrescenta parágrafo único ao art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, dispondo sobre a estabilidade provisória da empregada gestante.
Dispõe sobre o atendil~1ento prioritário ao morador de área rural nas unidades
de saúde do Sistema Unico de Saúde.
Tomam obrigatório o atendimento domiciliar aos portadores de doenças

I C1raves, imoossibilitados de comparecerem aos hospitais e postos de saúde.
Dispõe sobre a obrigatoriedade dA aulas de primeiros socorros a cada seis
meses nas escolas públicas de ensino médio e fundamental em todo o
Território Nacional.
Institui a ginástica laboral como pratica obrigatófia em todas as empresas que
desenvolvam atividades que gerem esforço ffsico repetitivo.
Altera a Lei na 10.925, de 23 de julho de 2004, para reduzir as allquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de produtos da cesta básica de
alimentos.

Altera o art. 20 da Lei na 8.036, de 1990, para ampliar o uso dos depósitos cio
FGTS na conta vinculada do trabalhador, para pagamento de prestações
habitacionais.
Institui a franquia postal para as correspondências postadas pelas
Defensorias Públicas
Institui o Código de Prolecão ao Meio Ambiente.
Insere o parágrafo 4° no art. 20 da Lei na 11.097, de 13 de janeiro de 2005,
Que disDÕB sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira.
Inslitui o Cadastro Nacional de Fontes Radioativas.
Dispãe sobre a incidência --do· imposto de renda sobre recebimento de
rendimentos atrasados, pagos acumuladamente.
Altera a Lei nO 8.989, de 23 de fevereiro de 1995, para esteooer a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados aos veiculos uliliuldos no transporte
escolar e no transporte alternativo de passageiros, nas condições que
estabelece.
Altera a Lei na 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre o serviço
voluntário e dá outras providências·.
Dá nova redação ao inciso VI, do art. 46 da Lei nO 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, sobre direitos aulorais.
Dispõe sobre dedutibilidade, na apuração do imposto de· renda da pessoa
jurldica. de pagamento oe cursos e treinamentos de empregados CI3
empresa.

11111~1111111~1!11~111111~1111~lr 301
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11,,: .. d Vi ...... ., o.
crilório p:il'a ancti1uiçã(l do efatn. Corn~tiv;il'i.

~ cobrança de to})' JS. pelas emprn'kl5 ptivadas, para fins de
cn./nemO Od ..,aoas em seu quaaro de oossoal.

a a Lei n' 8.213, de 24 do jUlho de 1991, que dlSpOe sobre os Planos de
til 'os 11, P'Hvl'~{'fll;l.:t gUri ,ti l.Jdld Vt:"'J ...r V~ 1~,.I..r.. pc"" pCtQametllo

ITV'IIéstJmo!õ.· Mandamentos e OOAI~ de arrendamento rYl8fCéIJ1lil.
Programa de Fornecimento de leite a Famihas Carentes e de Bailt8
. _~~"'J..t' '~J:. ·"i::lr-;'.-b'-, _______.___."_

0.0 redaCàn ao artl10 36, da Lo; 0°10.257, de 2001· EstaM' da Cidade.
3_ít.!:!i. n~J:?_1.9~. CS!'J..! 11':1 j~r)..~ de 1984 ~ lei do Execução Penal.
-.. ,)oJ.., ." .' ,IL.l.Je ~'.J l". J ••II...J:;":.) sa.(LlJ, l\C ;l;rr-"::ub ja:; e:...o:.alas de

tuna..mBnl;d
õe o;obr~ ;) obri1<noriedadc de exame clInico to"(jcclógico penOdioo para
'~l:io fe.:... ... ;........ p:. ..... .lIS. ..: vis iJ !lL ;,c,.],s ,n.1 L~'",s Jb tv..;,) ~ La,..>.

sobro a rointegração no emprf9) do< funcionários da C31xa
"·IIl:~ !'" ,1(1.~'aI~ <...!t:!1!!-h ',,~ '1(, pt'd,?j..,_d~ 1~~,,, 2003 --_.- _.. -

sobU;I a 1,;,Orh.Ania salanal, oer.eflclOS E:r '1...nt.agens OOS elnpltlgélOOS ao
l) do Bra!J1 S.'A. da Cailta EconOmica Federal, Banco do Nord&:"ile S/A e

1J 1,1" 1;'" "'ia S/A, iO'.Jrossos a parti~ ~:, Rf'<".olu';:I'J nO 9, de 3C (;~.. -naio, I

Aller
.&lltlI

:do
AGNALDO MUNIZ Cria

I RI 'ld
()lXIIEiRAFlLHó'- Dàn

: 825D 2005 lINCOLN PDRTELA

6254 2005 JO O CAMPOS AI!~

- 8256 -'2êi.:','1HE..· fRj .TA 'D .-IN
~ l-i i ~~ns,1\O

6257 r20U~ IREMI TRINiK ih,p
püllCr8i5ãl ?OO~TI~\ÀCIO ARRUD·~A~~-;->!D,spOe

1625. 12-0"0 ('vlOAHRUDA -I~:~
; . 'r.~r

I I I Ide lW~, e II 1v, 00 08 de otJlu~ro de 11:r.::1b, jo lwoQnse 1\0 e1E1 l;ooroanaçoo e
. Controlo das E'~fajs - CCf IDES!. I

6260 200'3 'CARlOS WllLlAN ID,':."}'.!·] iOtv.: a .,I,ngator'l 'J.3do co inspeç.10. Ir.I~3.rniJnro e defin:ç3(1 ela âgU~,
l .__ ~ _ '-. _------lJ!!tJastro nos na"';os que ulili.lBm os portos.MCIon;)is. _ ._ _ I
k62~2 l1.ooS]:ilINATO,C~~GRANDE Jln$i!l.i o Solo do.Qua.lidade ~bienlale dá ~ulro~J',ovldências,". _

f26f· 2(Y'~ '~O·!ts~.·""'~OE D·:..pell..a8 d~ cO;'1Jt::_'I:vJ~ ,;e tr.~[".}h' d~· ;:Ir,:,. ···.3.1"ll:lnlo 1) ~,)'··'rne"'ltos no

I
LEGISLAÇAO i Registro PUblico de Empresas Mercantis e Atrvid3des Afins, e attera a Lei o"
PARilCIPATIVA ,5.764. de 16 de d4ilZ4ilmbra de 1971, Q ~ Lei"~ 8 974. ~1Ol 1(1. (\9 IYNpmhrn riA

W34. _.~~----i
Altera os artigos 10 e 13 da lei nO 10.741, de 1t de outubro de 2003,· que

: dispõe sobre o Estatulo do Idoso e dá oulras providén~as.·

I--;;;-.~"" ·.-'C,.· .[IV" 1: I
I 8267 2005 CARLOS NADER "Di<;põe sobre o obrigatoriedade do ,""""'" do locais apropriados para ã

acomotlaç5ü de portadar8~ de deficiêncla ffsica em estadios esportivos de ,t=+c= todo o r..",,,,;o Na.,unol." ~
6269 !2tJu~ CAHLUS NAUI:::R UOrga as escalas pUDllCaS (te toda o lem~ NacIOnal. a InStalar IIl1:81raSj

õ~7L1 ~"T(}:~~- All.L.RTl- ;:RA~-TI'~tr: a~~··~~~IIe-:-J:1d; ~~Omao de 2003",- sobrb-CMteS,-e d~
: 111mf302

111iI1II1 • IhlNiilllil
OocUlntlnlo . 33128·1
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N° ANO AUTOR EMENTA
outras nrovidllncias.

6271 2005 ALEX CANZIANI Acrescenta dispositivo à Lei nO 7.998. de 11 de janeiro de 1990, para
assegurar o beneficio do sllQuro-desemprego ao safrista.

6273 2005 SANDRA ROSADO Acresce dispositivo à Lei nO 5.859. de 11 de dezembro de 1972, que dispõe
sobre a profilll3âo de empregado doméstico, paro proibir doscontos no salário

! porfomecimento de alimentacão, vestuário, h\aiene e moradia.
6274 2005 REINALDO BETAO Autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas f1sicas as

doações efetuadas às instituições de assistência sodal, sem fins lucrativos,
que preencham os requiSitos para usufnJfrem da imunidade tributária
estabelecida na alínea ·c· do inciso VI do art. 150 da Constituicão Federal.

6275 2005 RICARDO BARROS Institui o Dia Nacional de luta contra o Câncer de Mama.
6277 2005 GERALDO RESENDE Denomina Rodovia Federal Francisco Anselmo Gomes de Barros a BR-359.

no trecho Coxim I A1cin6oolis.
6278 2005 CARLOS MELLES Altera a Lei nO 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para acrescentar o § 2° no

p art. 2", dispondo sobre o financiamento das ações de vigilância sanitária.

I especificamente o controle de Zoonoses, em conjunto com o MinistRrio rllI

16279

i Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2005 CARLOS MELLES Altera a Lei nO 8.080, de 19 de setembro de 1990, para acrescentar o inciso

111, no § 1° art. 6, dispondo sobre a atuação conjunta do Sistema Único de
Saúde· SUS e o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Iquando da Vigilancia Sanitária, no controle das Zoonoses.
6281 2005 CARLOS ALBERTO Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei n" 9.503. de 23 de setembro de 1997,

LERÉIA I aue institui o Códioo de Transito Brasileiro.
6282 2005 CElCITA PINHEIRO Altera o inciso VIII do art. 4° da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que

estabelece as diretrizes e bases da educacão nacional.
6283 2005 CELCITA PINHEIRO Altera os arts. 120 e 124 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da

Crianca e do Adolescente.
6286 2005 VANDER lOUBET Institui o Dia Nacional do Esteücisla.
6293 2005 EDUARDO PAES Regulamenta o exerclcio do profissional de Marketing, e dá outras

orovidências.
6295 2005 ORACLAIR DisDÕe llObre o Sistema El5Pecia1 de Inclusão PrevldencJéria.
6296 2005 RUBENS OTONI Denomina "Viaduto Miguel MOreira Braga" o vladul<J de interseção da BR-D60

com a BR-153 no MuniCioio de Anàoolis • 00.
~297 2005 MAURICIO RANOS Acresce um parágrafo ao artigo 16 da. Lei ,,°6.2'\3, d9 24 t1& \u\l\o t1& '\991, 'a

acresce uma alfnea ao inciso I do art. 217 da Lei n° 8.112, de 11 ele
novembro de 1990, para incluir na situaÇão jurldica de dependente, para fins
previdenciários, o companheiro homossexual do segurado e a companlleira
homossexual da segurada do INSS e o companheiro homossexual do
servidor e a comoanheira homossexual da servidora pública civil da Uniao.

6298 2005 CARLOS SOUZA Altera os arts. 28 e 85 e ínclui o art.30-A à lei nQ 1.210. de 11 de julho de

G2Qg
1984 • auelnstitui a lei de Execucão Penal.

~o..05 CELSO RUSSOMANNO Destina recursos ao Fundo Penitenciário Nacional. FUNPEN.
'630ef 2005 CELSO RUSSOMANNO Altera o art. 141 do Decreto-Iei n' 2.848, de 7.de dezembro de 1940, Código

1
Penal.

630r '2005 CELSO RUSSOMANNO Altera os arts. 26, 39, 51, 82, 102 e 106 da Lei no 8,078, de 11 de setembro
lJa 1990, Ilue "DispOe 80bre a proteção do wnsumiOor e dá oulras
crovidências·.

6302 2005 CELSO RUSSOMANNO Altera o art. 7· do Decreto-lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940· Código
Penal.

6303 2005 CELSO RUSSOMANNO Altera a ementa do Decreto-Lei nO 4.657 de 4 de setembro de 1942.
6305 2005 CLOVIS FECURY Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de audiências públicas. nos

casos de abertura ou fechamento de estradas pavimentadas ou em leito

'6306 '"'2005 'LAURA CARNEIRO
Ilat\lfal.
Dispõe· sobre a obrigatoriedade de exames c1inicos toxicológicos periódicos
para ooliciais civis e militares de todo o pais.

6307 2005 EDUARDO SCIARRA Determina Que a Administração Tributária Federal comunique ao sujeito
passivo a ocorr6ncia de P3QSmento indovido de tributo.

6309 2005 LAURA CARNEIRO Acrescenta dispositivos ao art. 14 da Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998.
I Que "disoôe sobre os planos e serviços privados de assistência à saúde".

2062 (JANt05)
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Oá nova redação ao artigo 1·, Inciso 111. alfnea ·0", da lei ng 7.960, de 21 de
dezembro (lo 1989.

,

1--N" ANO . __~UTOR

8310 ?0.05 INALDO ll.::ITAO

6312 2005 INALDO LEITAO

6313 2005 MANINHA Dispõe sobre os requisitos essencoait; dos implantes c.irurgicQs, estabelece a
IIVUIil.;dlyÕv L.A./ITlplA:!t6ria W3 Mlh",& dolecleuj.ee em implanlo5 o dõ outrae

\ ,..,ro ....~nclas.

e-63~_9 ~OO~ SI.GMARING~ SEIXAS_
6322 2005: CARLOS NADER

8314 2005 TAKAYAMA 'Acrescenta. Jl1CiSO aQ art.. 142 da Lei nO 2.846. oe 7 de dezembro de 1940 •
ICOl1tt'lQ Penal.

~15 2005 SOCORRO Gj~O!.M,!!E;:S!.-_-:.'R!!,e~v09~.'.!o!Ji!,!nCl!o·so~I!!!II..!!d!!O~a!!;!rtig~·~0~9"::.:da~L~e'!.l!,n'::.:H~'I.:745~,~Oo~9.!!d~o.!!<Io~l~e~m~D~ro~d",O':2'99~J,,'c-1
~lli-~<1O} soCORR'Oê;OMES ,\crescenta Inciso ao &4' do ort. 8' da Lo< n' '0.257 do,O da 'ulho do 2001.
6316 2005 PAULO LIMA Eslabolece a obrigaloriodade do utilizaÇão do oslnbes de segurança no

em.......:.roo etos e"üldeos 8 demais animais de montaria _
InslilUl o dta 1° de Outubro como o -Dia da Imomnsa,-,~",~3"CI",·on"""31'-'"'~.,,..-__-,,--I
Delemllna Que os órgàos competentes construam ginásios poliesportivos
espocikos par. o paradeSlJO<1o e lazor das I'".....s IlOrtadoras de I

c-l-~,..,.-I=c~=~=~~_--.j-"""~fi",,,,é~n,"c,!!,,~.~.~d~l>.!1outr~..!!"~-'!!'".,~.~~'!!"""'~'~'-c-.,...,,-;-:=,---------I
~j:i3 . 70US EDUIIRDO GOMES Aller. o art. 17 da Lei n' 7.347. de 24 de julho do 19l!,,5'-c'~~ ..,---I

r
6324i Tlu.i'i CARLOSNADER"- ,Concodo incenlivo ~scal as ompresa. do lodo o temtóno naclonai QUe

I~~arnm contrato de lrabalho com peSSOaS portadoras de algum tlpO de
I ~ -+WhCJénCIa,
16325 12005 CARLOÇNADER ".- D..póo sobro a obngaloriodade do lodos os voloolos de comunicação do

Imassa em todo o terri16no nacional, tais como: jamais, .~Ylslas. rédio,
televisão a outros. só poderAo divulgar casos de sequestro. quando
autolilado -;...;, lamlia da vitima.

6326 2005 CARLOS NADER Concede Incentivo fiscal às empresas de lodo o territ6no nadonal que
firmarem convênioS com os presldíos para o emprego de mêo-de-obra

e-c=,....l-_,.-;k-__~__~~-+c:~arcc~";r.l'é'ri'!'.a~.--."...-,--__,.__-;--,..."-..,-"'.,..,,.,..,-;-=-====,...=:-::1
6327 2005 GONZAGA PATRIOTA Denomina a nova Refinalia do potróIoo do Pemambuco do "Rotinana Abr8tJ o

Lima-,
6328 2005 GONZAGA PATRIOTA Denomina a F8ITOvia Transnordestlfla de -Ferrovia Miguel Anaes de

AIt:lll,.dl-.

8329 12005 CARLOS WILLIAN Dispõe sobre os horános de func.onamenlo de estabelecimentos que
comercializam bebidas alcoólicas, nos munidpios com populaçAo superior a
cem mil habitantes.

6330 2005 SANDES JUNIOR Ali.... a Lei n' 9.503. do 23 do selombro de 1997. para dispor soDre o
arnuivamento de auto de in"';Ão,

6331 2005 ANORE FIGUEIREDO Ali.... o art. 2" da Lei nO 10.836, do 9 do janeiro do 2004. para iOOo" os

hou
pacientes em tratamento para tUlerculose enlre os beneficiários do Programa

L ~_+"B",o"lsa"-,-F...am=di"a.~=~~=~~~--.,,-;---=.,...,_..,-,,,,"..,-..,-=--.,,-.,.....-i
6333 io05 EDUÃRDO SCIARRA A1te," a Lei n' 9.503. do 1997, que inslirui o Códig') de Transito Brasileiro.

I para lomar obngalÓlia a inserção da Imagem da Bandeira do Brasil nas
I nl;)('.;)o d03 vofoulOG RV'Imlrodo& no TorritOOo N3cional.

6334 2~~~ I ~DUARDO PAES InslJ1ul o dia Nacional do ADESGUIANO. a ser comomorado. anualmente, no

" +dia 07 do !!:dOl~~o~m!,!b~ro~.--"",",c:c-;--==-,--,,==--=-,.,--===-:1
~:i5t,l005[ SANOES JUNIOR . Tomando oilngalório as BIbliotecas Publicas aDliram aos sábados e

I domingos.

6336·12005 SANDES JUNIOR fDispõe sobre o peso da mochila o SImilares a ser tranSjlOftado peJo

~=c--'-=~k~_~~~~~~~--' ~'itud,!!a~nl~e~. ~,~--=-~-=......,,.,....,-,,-==""'"=====~:õ=;-:o~
6339 2005] MARCELO ORT'Z kDé -no,a rodaÇáo ao arl. 238 da Lei nO 5.869. do 11 do janeiro de 1973. que
~,o--l=,~-~~ . .~ ,msblui o CódU-;o da Processo Civil,

e-634ll 2005, THELMA DE OliVEIRA IE~'s"ta~be~I9C"e~nc!l".nn"a"s'::para~!!!!:'a_~pr"'o1eç"'~:êoo--'do-s-'alu;-nc-s-pe-:rt:Co"'nce"'-n7tes-"'ao:-::0"'ns:Cino=-
h.Jndamernal iR mt\OOnúhlV'.n.

&341 2005 THELMA DE OliVEIRA Pruibo a veICUlação ao ar livre cujo lema ulllize o corpo de mlllhereB para
I nub~cizar"" • COrnon;iaIj7~JIn do órodolo•.

6342 2005 DR. FRANCISCO Denomina "Rodovia Fábio BoloIho No;n;". o trecho da BR-494 situado em
1---_.4__:.!Cé'0"!'NÇ~VEC ._~-I-''''",;.",na".,-,Ca=",,,,i~''.~~=~~= ~~~--''-_c---e_-=-=c=---,.--I

6343 ~005 LEOOEGAR TISCOSKI Modifica a loi n" 8.989. do 1995. com a rodi>;<lo dada pela L.. n' 10.754, de

___,,----.L... :l003. para isenlar do Im sto sobre Prodotos 'ndUiDi o. VOI~:

Ooc;umenCO . 3372e • ,
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AUTOR EMENTA
adQuiridos pOr Prefeituras. nas condições que estabelece.

6350 2005 CARLOS ALBERTO
LERÉIA

6351 2005 JoAO GRANDAO
6352 2005 ORLANDO DESCONSI

6353 2005 RENATO CASAGRANDE

6354 200!; LEONARDO PICCIANI

6356 2005 VICENTINHO
6357 2005 VICENTINHO

6358 2005 VICENTtNHO

I 6359 2005 NELSON MARQUEZELLI

6360 2005 VICENTINHO
6361 2005 VICENTINHO
8362 2005 VICENTINHO

6363 2005 VICENTINHO

6364 2005 ANDRE FIGUEIREDO

6366 2005 INACIO ARRUDA

8367 2005 RAFAEL GUERRA
8371 2005 ANTONIO CARLOS

81SCAIA
6372 2005 NEY LOPES

6374 2005 CARLOS NADER

6376 2005 CARLOS NADER

6377 2005 FERNANDO DINIZ

6378 2005 NILSON MOURAO

6379 2005 NILSON MOURAO
6380 2005 EDSON DUARTE

2062 (JANIOS)

Modifica a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, estendendo a
autorização de serviços de radiodifusão comunitária a órgãos do poder
leaislativo municipal.
Acrescenta § 20 ao art. 23 da Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Dispõe sobre o sistema único de inspeção e fiscalização sanitária de
estabelecimentos de bebidas e alimentos de consumo humano de origem
animal e vegetal e dá outras providências.
Dispõe sobre a padronização da numeração do chassi dos veículos
automotores fabricados ou montados no Brasil para a comercialização no
mercado intemo e dá outras providências.
ni!lflÔ9 sobra a criação da Univesidade Federal da Região Serranl'l na cidade
de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro.

ReQulamenta a demissão coletiva e detennina outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as montadoras do veiculos ulilizanlm, na
fabricação de seus produtos, 70% de peças produzidas no Brasil.
Inclui parágrafo ao art. 2' da Lei n' 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que
dispõe sobre a incidência da Contribuição para os Programas de Integração
Social e de FormaÇãO (10 Patrimônio do servidor PubliCO - PIS/PASEP e (Ia
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, nas
ooerações de venda dos produtos Que especifica.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Dragagem.
na cidade de Santos, no Estado de São Paulo.
Dispõe sobre as atividades dos caixas de supermercado.
Institui O dia 27 de iulho como DIA NACIONAL DO CIPEIRO.
Tomo gratuito o transporte coletivo urbano metropolitano e intennunieipal nos
dias da realização da votação de pleitos eleitorais.
Altera a redação do caput do art. 12 da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
a fim de assegurar aos trabalhadores temporarios e prestadores de serviços
trdlamenlo 15QnOmlco em relaç30 aos direitos concedidos aos empregados
das empresas contratantes.
Fixa limites para o valor das anuidades devidas ao Conselho Faderal e aos
Conselhos Regionais de Educação Fisica.
Regulamenta o Sistema de Indusáo Previdenciária criado pela Emenda
Constitucional nQ 47, cria a Contribuição Social Especial para a Inclusão
Previdenciária, altera as Leis na 8.212 e 8.213, ambas' de 1991, implementa
medidas voltadas pam o aumento da cobertura do .Ragime Geral de
Previdência Social - RGPS e dá outrasprovidências.
Institui o Dia do Intensivista.
Allera o artigo 20 da Lei na 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.

Inclui a ligação ferroviária EF-415 e trechos da ferrovia longitudinal EF-101 e
da ferrovia transversal EF-225, previstas na lei nO 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que institui o Plano Nacional de Viação, entre as ligações
integrontes da Ferrovia Transnordestina.
Toma obrigatória a contratação de mão-de-obra para a disposição seletiva
de lixo em aterros sanitários em todo o território nacional.
Dispõe sobre a proibição de agenciamento de serviços funerais nas
dependências dos estabelecimentos públicos de saúde filiados ou
conveniados ao Sistema Único de Saúde e dá outras providências.
Autoriza o Poder Executivo a ampliar a área de atuação da Companhia de
DA~envolvimenlodos Valgs do São Frandsco g do Pamalba _ CODEVASF.
nos tennos Que especifica, e dá outras orovidencias.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de indusão pelas fábricas e montadoras de
motocicletas, de antena de proteção contra fios cortantes como equipamento
de SOQUr:l~.

Dispõe 5Qbre o horário de funcionamento de bares.
Altera a Lei nO 8.918 de 14 de iulho de 1994,estabelecendo~ue o Ministério

1111~111111111~lnIIIIIII1305
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6387 \12005 TAKAYJ>JAA Ofl nev. "'dação ao. arts. 12 e 19 da leI o' 8 429. de 2 de junho de 1992.
I I ~lJU dl:JojJÓtl: ~Jbre il:; ~dllfõe5 i1ph\"~"els ;;luso ,~,Iv"les p,jbllCoS nus l:dSO::' de

enngueClmeoto Illclto

~ N' IA~O L AUTOR EMEHTA

b
I .. - - ----- - TI "(1-;; Sawe Ira aval.....· ,~f(lQel'alltes ~ bebidasa~,.cã::i OOOlO lseílld::. all :tbOOl!l

I I a saude, antes da sua llbêracao
6383 +-2005! HUMBERTO MICHtLF.5 A"lr~"!'!'7'!.a'-"'0"'p~ade~!.r:!E~'!Ce<:~UI!.!,vo!\:!!~a'-,-i"-S"N"""uir-"-;U"'r-civeC::-:",='i"'d=adeO:-'F"ooC;:.=r.,:TI-;RO;:u:::ra::T"1 ":do;::l

f
Amalonas.

,830-5 2lOS,j TN<AY/l.MA Dá noVliil r9daço)o ao inc,5iõO li, cto ..'" 12 da Loi nO 8137, de 77 dA r1A7Amhm

I
I do 10CX), QUP. defIne ('c; cromes CClntm .i ordem tn'outàna. ec.onoollCa a contra

I a~ relacóos de consumo.
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EMENTA
~- 2005- MILTON MONTI Obrina os estahAlecimenlos comerciais a criarem espaças reservados para

venda de rel/lstas, fitas, CD"s e afins com conteúdo pornográfico ou
obscenos.

6441 2005 MILTON MONTI Obriga as instituições bancárias a prestarem informações claras sobre os
descontos nos extratos dos correntistas.

6443 2005 INOCENCIO OLIVEIRA DIspõe sobre a cnação àa Fundação Universiàade federal do Agres\e. no
Estado de Pemambuco, e dá outras providências.

6444 2Q05 PEDRO CHAVES Autoriza o Poder Executivo a CItar a Universidade Federal de formosa -
Goiás ( UFFOH) e dá outras proviaências.

&450 2005 VANDER LOUBET Modifica os arts. 183 e 197 do Código Brasileiro de Aeronáutica. para vincular
a aulorização para a exploração de novas linhas aéreas ao cumprimento de
indice deoontualidade Delas empresas de tra!1sp<?'IÚLaéreo rl:lIDl1ar.

6451 2005 MILTON MONTI Destina 2% (dois por cento) da receita bruta das loterias às PrefeibJras
Municipais.

6452 2005 MILTON MONTI Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. de forma
a considorar os gaG10l; com o uniformQ llscolar como gastos co.m omnutAnr,Ao
e desenvolvimento do ensino.

6454 2005 MILTON MONTI Obriga as aeronaves a portarem equipamentos de primeiros socorros e dá
outras providências,

04:1:1 2005 MILTON MONTI Critl o Programtl de ModllrniLaç30 ti RllflUVCly;:iU da Frota de Veiculas ,
MáQuinas e Eauioamentos Municioais e dá outras providências.

6456 2005 VIRGIUO GUIMARAES Disoõe sobre a criacão de zona de transição á área mineira da ADENE
6457 2005 VIRGIUO GUtMARAES Institui o Dia Nacional de Acão de Gracas e Dia Nacional do Evangelho.
6459 2005 CHICO SARDELLI Altera o § 2° do art. 280 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1991. que

"Institui o Código de Trânsito Brasileiro·, para dispor sobre comprovaçào de
infração de trãnsilo.

6460 2005 VIRGllIO GUIMARÃES Aliara a Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 1995. ao dispor sobre a
Introdução de princlpios de Responsabilidade Fiscal na administração

Ipartidária como l'llQuisilO para recebimento das verbas do Fundo Partidário.
6461 2005 SILVIO TORRES Institui a Sociedade Empresária Desportiva, com regime tributário especifico,

e dá outro!lS orovidônclo!IS.
6462 2005 LUIZ ANTONIO FlEURY Dispõe sobre a obrigatoriedade de tradução de informações e de encartes em

I oroduto~ da Indústria fonooráfica e audiovisual.
6463 2005 CHICO ALENCAR Institui o dia 25 de ianeiro oomo "Oia Nacional da Bossa No\(a".
6464' 2005 TELMA DE SOUZA Institui o Dia Nacional das Criancas Afetadas pelo Vlrus HIV I AIDS.
6465 2005 SALVADOR ZIMBALDI Declaração dos Direitos cio Nascituro.
6466 2005 SALVADOR ZIMBALOI Dispõe ;sobre .a criação do Conselho Federal [le Segurança Pessoal e

Patlimonial (COFESPP). e dàoutras providências.
6470 2006 LlNO ROSSI ModifICa o art. 8" do Estatuto da OAB, concedendo aos bacharéis em Direito

a pOssibilidade de OPtar pelo exame de ordem ou estágio de2 anos.
6471 2006 REINALDO BETAO Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalaçaode refeitório nos centros

comorciais. centros emprosari3is e ·shOpping cenlers"em que trabalhem
mais de:trazentas vessoas,

6472 2006 REINALDO BETÃO Dispõe Sobre exame de DNA em caso decarbonizaeão.
6473 2006 CARLOS NADER Di$pÕesobre a obrigatoriedade da realização gratuita de cirurgia plástica

para a correçao ele msoes em crtanças vitimas ele quelmitduras grdves. pelo
SUS • Sistema Único de Saúde.

6475 2006 EDUARDO PAES Regulariza a utItização do Aeroporto de Jacarepaguá, localizado no Município
do Rio de Janeiro - RJ.

6479 2006 ZEQUINHA MARINHO "Altera as limites do Parque Nacional da Serra do Pardo"
6480 2006 VANDERLEI ASSIS Altera a Lei nO 7.418. de16 de dezembro de 1985. Que dispõe sobre o vare-

transporte, a fim de estabelecer o paaamento em es~ie.
6481 2006 CELSO RUSl;OMANNO Altl'!r~ ri artigo 5° da lei n° 7:\47, de 24 dI'! julho M. "'005 - LQi da açBo d\IÍ\

púbtica, e acrescenta inciso ao artigo 82 da Lei nO 8.078 de 11 de setembro
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6482 2006 CELSO RUSSOMANNO Altera OS arts. 128 e 213 do Decreto-Iei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Códiao Penal, e dá outras providências.

&483 2006 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para crianças e

1~11I~111111I11111!11111I11307
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OIs • sobre a di ens ao de medicamontos conlendo antimicroblanott.
Acresce o Inciso V1 ao art. 10 da Lei nfJ. 8.069, de 13 de julho de 1990. que

,dispõe sobre o EstaMo da Cnança e <lo Adolescente e da culta.:
IDl'Ovidências.

2006
, ;"()()f,

I
I

I

6496 'lOO6 JEFFERSON CAMPOS

8494 . 2006 SANDRAROSADO

6490
1\49'

DiSpõe sobre a obrigatoriedade de construção de rampas de acesso e
banheiros exdusivos parn uso d~ pessoas portadoraS de deficiências em

h:-=+'=:c+~== ===-=~_fA".".."hA='''''".",.im""""",I~'lhir.n'J: 8comerr:",.~·.,-dn"", ..P...,,"'--- .~_-~~-...j
6491 I 2006 LUIZ BtfrENCOURT Concade ;sençM do Imposto sobre Produtos Industriatizados a máquinas,

a. parelhos, instrumentos e acessóriílS de uso aaricola
~-r' 2000 IVO JOSE i mspõe sobfll a concessão de ,ncenU,o fiscal aos emPnl9"dores que

c.ontr.,llllrem e~tLJdcUlIo$ ~ in:ttitull,.LJC~ útl t11l:"ill'" :.utJCIiul uu lllállivo

, =-1-=====__. ~ssionalizante. .. .
64911fiõoo FRANCISCO Anera a Lei n' 9.250, de 2tI de dezembro de 1995, a fim de IncluII o nasclluro

DORNELLES no rol de dependentes que possibdilam daduçOO na base de calculo do
I I ImDo'to de Renda Pessoa Flsica -tRPF.

'T5ooTl006 FRANCISCO Aulonza a compensação de imposto de renda a ser reslituldo a contribuinl•.
: DORNELLES ,cessoa ftSlca.

f 6501-,20MJ-.AAN~P'~0"N7.T'"E:ÓS~----i-D"~""'1. OOflrA o RSlema tiA ruMR hocirin,:;. nn IAmtnrin msilAim

650211<)061 ANti PO'!T.ES "'''era "an. a' da Lei n' a.666, de 21 de junho de 1993.
6503 l006 ANN PO"ITES IAllera o art. 151 do Decreto-le. n' 2.1l4ll, de 7 de dezembro de 1940 - Código

f--:,=...,...,=+=~",.c=--- ----J-';;-r"'en':'.=I.=::-:;===7';==:;-"'>::~~~~~~~-.-~-_o_I850-4 I 20"6 VICENTlNHO . I h:rc:x:cnto di.spo9ftiV03 à ConsolIdação d"e. toi" do Tr~balho. epro.....,da pelo
[ IOecretcH-ei nO 5.452. de 1° de maio de 194J~ parn dJS~~r sobre as cond~s

de trabalho em prensas e equipamentos sundares. InJEtloras de plástICO e
~_~ lra(flmOt'lto Q31\-ãnico de suoerfides.

BSD5 I LOO6 MAURiCIO RABELO ,Acr~sÇBnta dispostUvos a Lo nl> 6.615, oe 16 de dezembro 00 1978. para
i disDOr sobra a ldunlidade orolissianal de Radialistas.

85llt1 'll006 ALMEIDA DE JESUS Altora o an~ó 33, e acrescenta o an. 33-A. a Lei n' 6.015, de 31 de
dez.embro de 1973. que dispõe sob(e os registros pUblicas e dé outras

l orovidências.

~~':
:~'.~~"" CAMARA DOS DEPUTADOS

1---'-'
I

c--N"-r:A~N"'O'-----;A'"U"TO"R;;----'-------------'EMENT~A~---------I

, ~:::l:;:::~:~~-;:;'';;~~:-:-=-=-=-=-:r~a~d~oI1i.''i!'~c.~n~I.~'Ul!~rta~d!2Of!!.!!'~d~.~dEla!.!""~I.~'~n~a~.-~.~"'~o~l~a.~u~·bO~'~c~a'~bo'~a~"~'.~"~,,.~.~;;1
64~12oo6 SOCORRO GOMES Isenta do pagamenlo de foro à União Quem somenle tiver um im6wl aforado

t
'no Estado

64ã'i" t 2006 S,OCORRO GOME-S---Oele;m;na a obrigaloriedade da manifestação do Ministério Pi.lbllCO nJS

f----04:~- ~~_.__ ~(;unnltus rdpo:;sttllêllerrdurtJana.
~8 . 2006 I MARIO HERINGER Mod,f"", o an. 16 da Le; n' 9.503, de 19!J7 - Código de Trânsito Sra..l.llo. i
__ _ ___ .~ _ _ ~_ para dispor sobre 85 Juntas Admini5lrativ3~ :::le Rocursos Ctl' Infrações -~
6489 12006 RENllOO CAlHEIROS Ilm~l(lmenla medIdas voltadas para aSS€quraf o controle do õ.Jmelltu d3S

me15a~dades nos estabelecimentos do ensino pré-escolar. funcidmenlal.
. mMlo e su nar

IVO JOS -n-nsiJtUJ o ES1J.t~O,!,IO~do'!.!!M,!,0~ton!'.·~sta~P::,ro~fi,,,·S1",·oo,,,-,,a~I.c:-==--;:-===c:--::,;---::::;:::1
r.OMI~~AO --rDiipõe 'iiQcre o crime de Eurtermíllio de wre'i humano'i e d::' outnilllil
PARcAMENTAR DE Iprov,dência".
INQUERITO DESTINADA
A o;NVESTlGAR A AÇÃO
CRIMINOSA DAS
MILlclAS PRIVADAS E
().)S GRUPOS DE

I EXTERM!NtO EM TODA
A REGIÃO NORDESTE".

8492 2006 SANDRA ROSADO

)_510 lÓº-~ ~A!1.TEDE FREITAS Altera a Lei n" 9.656 de 03 de iunhO de '998, e da outras orovidências.
8513 20ür. CHICO Sl\J4DElLl Dispõe ~F'(I 1lI in~llIljAo de ce~(",.db de prvl~y.!a\J om lOOc)i) ..,6 locx,,.,,idft

faderais duolica<:as. '
~_8514~.~06 C.,ICO SARDElLl _ Acrl2lSÇ,anta ar1JgJ à Lei nO 9.:..~3.,_q~2_3_~ set~mbro de 1997, ques institul o I

6507 12006 CHICO SARDELlI Toma obrigatória a contratação de 'e9J'0 de responsebllidade civil por pane
I da Taooliaes no exarelcio de sua pr.?"fi",ssã"",oe,.--:-~=-,-,-=-,.----,---,-,----,,-J

. 6!f2OO6 MARCOS ABRAMO Acresr.BntR (lRrÃor;qfn AO Ar' :171 rl:'I I Ai nO Q ~03, de 23 do çalQmbro de

~
1997. que instltu: o Código de Trânsito BrJ~leiro, para dispor sobre velcutos
anreendidos e rE'Cúlhidos a dAnl\!;;;llo.

1IIIIIIIIIIIImlmlllllll lOS
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N° ANO AUTOR EMENTA
Côdiao de Transito Brasileiro.

6515 2006 CHICO SARDELLI Institui o dia 12 de Setembro como o Dia do Presidente da Republica. e dá
outras providências.

6516 2006 LAURA CARNEIRO Altera o art. 9° da Lei na 1.079, de 10 de abril de 1950, que "define os crimes

iõõ6
de responsabilidade e regulo o respec.livo_proco6So da iulgamento".

6517 LAURA CARNEIRO Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro, perante o orgão competente do
Poder Executivo, dos nomes das pessoas que entrarem ou salrem do
território nacional.

6518 2006 LAURA CARNEIRU Altera a redação cios arts. 268, 269 e 306 da Lei na 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a
realizacão de eKames de alcoolemia em condu1ores,

6519 2006 VANDERLEI ASSIS Altera a redação do artigo 10 da Lei n° 7.116, de 29 de agosto de 1983,
dispondo sobre a Carteira Nacional do Idoso.

6520 2006 LAURA CARNEIRO Dispõe sobre as atividades de redução de danos entre usuários de drogas
endovenosas, visando ?fevenir a tfansmissão de doenças. El dá outras

I provid6ncias.
6521 2006 FERNANDO ESTIMA Altera a Lei nO 8.989, de 1995, com redação dada pela Lei na 10.690, de

2003, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos IndustriaHzados
IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de
passageiros. bem como por pessoas portadoras de deficiência e dá outras
orovidências.

6522 2006 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta o artigo 124-A na Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelecendo limite para eKibição da logomarca da emissora de radiodifusão
de sons e imagens durante as transmisSÕ9S.

6523 2006 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de etiqueta de preços nos
Iprodutos,

8524 2006 CARLOS SOUZA Altera os percentuais e a forma de aplicaCão do beneficio fiscal de Que trata a
Medida ProvisÓria nO 2.199-14, de 2001.

8525 2006 WALTER PINHEIRO Dispõe sobre a evolução dos serviços de radiodifusão, altera a Lei nO 4.117,
de 27 de agosto de 1962.

6526 2006 WELLlNGTON Dispõo sobro os encargos incidentes nos empróstimos consignados para
FAGUNDES aposentados e pensionistas.

6527 2006 WELLlNGTON Dispõe sobre a abertura e o encerramento de contas correntes.
fAGUNOES

6528 2006 WELLlNGTON Dispoe sobre a criaçao do termo AgriCUltura Indigena,
FAGUNDES

6530 200& SOCORRO GOMES Assegura aos adquirentes de imóveis em construção o direito de exigir dos
responsáveis pelo empreendimento a comprovação de recolhimento aos
confres do INSS e da CEF.

6531 2006 ANN PONTES Altera o artigo 224 do Decreto-Lei nO 2,848, de 7 de dezembro de 1940 -
CôdiQo Penal.

6533 2006 CARLOS NADER 'Dispoo çobrg a obrigatoriedade de manutenção dee)(smplarQ!':. ti~ Rihli9
Sagrada nos" acervos das bibliotecas das unidades escolares públicas em
todo o territOrio nacional.

6534 2006 CARLOS NADER Obriga os "shopping centers" em todo o territÓrio nacional, a instalar liKeiras
"oara a disposição seletiva de lixo, e dá outras providências.

6538 2006 PAUDERNEY AVELlNO Determina o vaIO( do saiário mínimo a Daror de 10 de abril de 2006.
6539 2006 BERNARDO ARISTON Altera os arogos 155 e 157 do Decreto-Lei n~ 2.848,de 7 de dezembro de

1940 - Código Penal - de modo a aumentar a pena cominada aos crimes de
fUrto e roubO QuandO praticados contra turistas estrangeiros.

6540 2006 JAIR BOlSONARO Acrescenta o inciso XI ao art. 6". da Lei na 10.826, de 22 de dezembro de
2003. que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, defl.ne crime.s e. dá
outras providências.

6544 2006 CARLOS SOUZA Revoga os arts. 4 0 e 5° da Lei n° 4.348, de 26 de junho de 1964, que
"estabelece normas processuais relativas a mandado de segurança".

8545 2006 PERPETUA ALMEIDA Dispõe sobre a conce!ôsão de indenização aos beneficiários de policiais civis.
I ooliciais militares e bombeiros militares falecidos em serlfico.

6546 2006 LEODEGAR TISCOSKI Altera o art. 29 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991. Que disoOO sobre os

111~11~~I~IIIIIIIIIIIIIIIHIII1309
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AUTOR EMENTA. I I Planos de Beneficios da Previdência Sodal 8 dé outras providências. para

~9 \2006 rfERtlANDO ESTIMIl.

e..<1.lnn u r o 'dh)( ["1~ iidonciârio.
Modifica a Illdação do inciso 111 do ali. 4' da Lei n' 10.526 de 22 de dezembro
do 2003. dispondo sob~ ':'~bngaloriedade de exame ps.cológico peri6<lico

I~r ~
Inum rnuiotro do oUr.no:.. do o.

6550 iOO6 No HERRMANN Disciphna a criação amadora de aves brasileiras e exótlC35 em cativerro. e dá
~ . NETO olMab ~dências.

055f mlÔ<lCOSARDElLl AlI..a os ali.. !I' e 18 da lei n' 8.742, de 7 de oezembro de 1993. no locante â
concessao do remstro e do cel'UflCaQo de entKJacle ele fins fUamrOnlcos

~655f"70<
'
6 ' AI BF.RTO fRll.GA Altera a lu' nO 9 '50 de 26 de dezembro C!:! 1995. nue '1.spõe SObre o

05531 2()(ll;hL~ERTO fRAG.A
imno<lo de renda das flAssoas n!icas e dâ outras llIOvidências.
O~sobre (I assistênciaao~ nrodulor rural.

6551'1 Xlf)t, I AlOER70 Ff':"\C/, A11,::.:r.:..:. L(ll :,' 8.0713. r.a 11 de setembro de 1990. que dispõe ~re o Código

-6555 !20061 AlBERTO FRAGA -
do Consumidor, e doi oulras nrovidências
A1lera ;J lei nO 7.713. de 22 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o

~5â f2006:POMPEO DE MAnOS
imnOGlu c1l.1 lV'lJ:..., <,) Cu Qulra~roY.d~~.g:.,
Dispõe sobre o parcelamento dos débitos das enbdades filantrópicas da área

, de saUde junto ao rns~jhJtll Nacbnal do Seguro Social ·INS~·

0557 !2006 IMARCOS DE JESUS Allera o art ].O da Lei n" 7.8~J, de 24 de outubro ele 1989, para acrescentarl
d o.;roSllIVO quo as~lura .:'Is r~('as portadoras de deficiência mondado na .

I i
~QUi&iç.ão de mordOla pr6pna em programas habitacionaiS pUblicas ou 1
subsidiados com reco~..Q~~.icos.

0559 200~ FEflNANDO ESTIMA /Iltera " § 1" d.. ~rt 5:1 da Let nO O0713. de 11 setembro de 1t1QO, ca'1~ I
~-W~-

1=0 dada pala lei n' 9.298. de 1· de agosto de 1996. que °dispOo sobre
a ~do consumidor. dâ outras providê'l9"_sOC __ . ,

6560 '2()(1õ rAIJlO r'loIFNTA I)"-1"'>' "",., .. ".·os'oomsÇ<>o do Con'''' Foa-caI "" Educ,,,,'" Te"""",,;,. I
I 'I

de Bento Gonçalves em Universidade Federal Tecnológica da Serra GaÚ<:ha •
, UFTSG, e dá outras providências.

.~':;., CAMARA DOS DEPUTADOS
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6568 2OOl' CARLOS NADER

I

U81- T2õ06T~~LMERINDADE IInstitui o·(ÃQ do Lldor Comunitário·.

I CARVAlHO cc---+c--- .__~_.,---__~.,---_--,- --I
6562 ' iOte.• k ..>L CARLOS ~Onga as .mp.......-~rewdoras de servIÇOS pUbilcll6 a lomecerem a r.eus

I I MACHADO usoânos corodilo ele quita anual de déMos.
-6"583 '200ii; ALBERTO FRAGA ,Allora ~ LAI n° 10 62fi ele 22 de cezembro de 2003, conc:eoendO o porte de

I arTRilS de fogo "'OS VfJCiatS de J.Jstiça. aos Fiscais do lbama e fiscaiS do, l Trabalho. -_ -''--7''-==--
Ô56.4·· ..·2ÔOR· COMIS~AÕoE Alter<l ~ISp-.,,:,tivos d<l l.ai ne 7.347. da 24 de. j~ll~() de 1985. QU~ disciplll'1a a

LEGISlA~Ao ação CIVil publICa oe responsabilidade por danos causados ao mOlO-amDIonte.
IPARTICIPAnVA ao consumidor, a bens e direitos de valor artísbco. estélico. histOrico. lurtsbco

.~===_-j·I)t1âl'Ara~ 'lf"w;1,~n.""'-~_c- ,-- -,.-.=---.,.-I
-6s8512lXJ6~on r.Ofl HO ~~CÕôdlÇÓHpara Ilnanciamenlos ao amparo do rocu~ç do I=undo

I IConstitucic,nal de FinancIamento do NOI'desle - fNE, destinados a

~
.m(h..\.:,.o~ r •• ais ,'a " .. :.~., do ~';·án~1v tJr~l:~".~ .10.

656li' j2006 iWilSON CIGNIl.CHI DisPõe sobre a localização de praças de padilgio e concede descoolo ao
+-:---- ncbilanle do~Mu!"I~_ie.ioonde se loc.aIiUl II pr"llr~~~ owobr"anç.a~ '__-'

8517" 2()(~'~. Cl\r<lO~' ~[..3\"' .__ o "";'yf\C(..OO inctl..ti ...·j 1'1 >1.:.<1: .lS emt-....eSdb dto Ir..o..o o lemtóno IlolJ"':llJiial que
firmarem contrato com estudantes de ensino mé<ti~·;0é.',--~_,-- 7"~

~Dlspõe sobre a obOgalonedade de eqUipar CÕm desfibrilador automático
l.. ... lemo (DAtJ ~ i.f6Fh..r tl' capatolar. pe':Jsoal ~i:ora prestar 3lef'KJ1menlO

, medico em locais que menciona. e dá outr-dS prO\'Jdéncias.-

056ll1-2007;~OS NADER

657Ó'I'~006'IP;"STOR-" --
fRll.NKEMBERGEN

ÕrspõeSOõcê'aoOllQ<liOriedade-,ja realtZaC<lo -gratuita de Qr\jjq;a piéslica I
para a cOll9ÇâO de lesões em mulheres vitima de violência, paio SUS
l SislE'ma '-'n,,:.o di?' $;.Iúc1el.
Anafa' alO; 7iÔ!<4, de20 de dezembro-de -,SOO-:-qu; °EsLÓbelece as-I
dimlri7R!'; fII M~ M Mur.;u;An nAcion"I-. inclumdo no currkulo ofieial• d~ i
r, dEI k tln,.no')• .J Ob'~êl':lri&i.1do 110 ensino do Ec1I,CaçaO pma a M<lffil 9 (),

__ L_.:- . ....LI(;"·",v"""!mo~,~e,;d",á,;ou~tr~a2.s~pro~v!.',d",ênci,,,,,·.,as,,,. _

:1:;~IIIII;IIIIIIIII:ill J 10
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
8571 2006 ALBERTO FRAGA Altera a Lei !"lo 7.289, de 1984 e a Lei n" 7.479. dê 1986. autorizando a

concessão de licença para tratar de interesse particular aos policiais e
bombeiros militares do Distrito Federal, com mais de três anos de serviço,
para freqüentarem cursos de fonnaçào, em decorrência de aprovação em
concurso publico.

6572 2006 ALBERTO FRAGA Altera a Lei n" 7.102. de 20 de junho de 1983, para pennitir que os policiais
sejam considerados aptos para exercer atividade de segurança privada. e
autoriza o exercicio da profissão de brigadista de incêndio por bombeiros
militares ou poliCiais militares com espeCializaçao em bOmbeiro.

6574 2006 JOSe ROBERTO Dispõe sobre a legislação de transito e dá outras providências.
ARRUDA

~~~-rI=- LOBSE NETO Institui o Oia Nacional doRotaractiano._
tAL ICE PORTUGAL Institui o dia 02 de julho como data histórica no calendário das efemérides

1657'7-1 ~ONAROO MAnos
nacionais.

ZOÜ!i Dá 1\(),/a redação ao art.. i 34 da lei e.Q6S de '\:\ Ó6 julho de i 900, ·quedi~
sobre o estatuto da criaflC3 e adolescente e dá outras providências·.

6578 2006 IVO JOSE A1lera a Lei n" 8.906, de 4 de julho de 1994, para assegurar ao advogado o
mesmo tratamenl<:> dado aos integranles da magistratura e dos membros do
Ministério Público nos acessos a Drédios públicos.

6!i19 200G IVO JOSE Inslltul o Dia Nacional 00 Combate á fome a ser cumtlmur~o dia 30 06
Janeiro de cada ano.

6581 2006 SIMPLlCIO MARIO Estabelece mecanismos de IncenUvo para a produção, publicação e
distribuicão de revistas em Quadrinhos nacionais.

6582 2006 JOSIAS QUINTAL Altera dispositivos da Lei n" 7.102, de 1983, que dispõe sobre segurança
para estabelecimentos financeiros, estabelece namas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância
fl de tl'l'lnsoorte de valores.

6583 2006 CARLOS SOUZA Dispõe sobre prestação de contas nas campanhas eleitorais, alterando o art.
350 da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), o art. 28 da Lei
n" 9.096, de 19 de setembro de 1995, e os artigos 29, 30 e 77 da Lei nO
0.504, de 30 do sctembro do 1007.

6585 2006 EDUARDO CAMPOS Reconhece o exercicio da atividade profissional de Grafolooia.
6590 2006 PAULO PIMENTA Modifica a Lei nO 8.9n, de 6 de janeiro de 1995, proibindo a cobrança de

assina\Ura por pontos aó"cionais instalaoos no óomic\\io lIo assinan\e ce
serviço ele TV a caDa.

6591 2006 PAULO PIMENTA Allera a redação do inciso 11, do § 2", do artigo 3" da Lei na 9.099, de 26 de
setembro de 1995 e do parágrafo único do art.Z", da Lei n" 10.259, de 12 de

_ .- - __ W_ulho de 2001. . . ___ . _______.. _
6592 2006 ALCESTE ALMEIDA Dá denominacão à Rodovia BR·174, trecho Boa Vista-Manaus.

l-6593 200G CARLOS NADER Dispõe sobre a proibição de. operadoras de telefonia celular enviar
"Toreedos· oromocionais sem autorizacão de seus clientes.

6595 2006 CARLOS NADER Toma obrigatooaa inst:;llação c:kl 9xtintoros de incêndio em transportes
coletivos de todo o lemt6no nacional cuia {l<Ipulação ultrapasse o número de
40.000 habitantes.

6598 2006 RUBENS OTONl Denomina ·UNED Professora Cleide Campos· a Unidade de Ensino
Descentr61iuda de :'Iohumas - UNED do CEFET - GO, no Municlpio do
Inhumas - GO.

8599 2006 MARCOS ABRAMO Altera a Lei nO 9.434, de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes e tratamento.
para permitir Que ponaoores ere anencefalta sejam doadores de tecit:1os,
órgãos ou Dartes do coroa humano.

6600 2006 LUIZ PIAUHYUNO Acrescenta o inciso VIII ao art. 520 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
.que institui o Cbó\go ce Processo Civi\

6602 2006 JANDIRA FEGHALI Altera a Lei 9.434 de 04 fevereiro de 1997.
6603 2006 BERNARDO ARISTON Obriga as instituições financeiras a afixar, nos caixas eletrônicos, fotografias

de criancas e' adolescehtes desaDarecidos.
6604 2006 BERNARDO ARISrON Proíbe O~ fubricantes dA balas. chncolates. confeitos e refrigerantes de

embalarem seus produtos em embalagens similares às utilizadas para
embalar medicamentos.

,8., CAMARA DOS DEPUTADOS
'~~~':"~''';'...
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I PROJETO DE LEI

, N" TANOI AUTOR T EMENTA
6605j"iÕ06 BERNARDO ARISTON I Per1l1lte deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda o pagamento de

, despesas com o lratamento de neoplasia maligna. indu&iV8 rnedicarnenlos.
I

relativamente ao próprio contribuinte. a seus dependentes e a parenle até o

, segundo grau Inclusive. 8crescentand('l atinea 11- ao Inciso 11 do art. ao da Lei;
n' 9 2SO. ,1e 26 <1e de,embro de 1995 ~r660fT 2006 BERNARDO ARISTON DISpõe sobre o prazo de vaidade das certidões que menciona, emiltdas pel3

LJ2006 1

BERNARDOARISTON

C.ilOl EconOrnioa Federal, pelo InstrllJlo Naoonal de Seguro Social - INSS,
pela Procura<lona-Getal da Fazenda Nacional e peJa Soctelana da Receila ,
FodcroJ.

Cn.1 a Comenda do Mérito Ambiental. ,

l>Il09 12'J1lC E~IMAR MÁXIMO -AjieraaLei n'J 9.503, de 1997, que -Institui o CMgo de Transito Brasileiro·,
,DAMASCENO ~a.c1I!;p<J""'"9breexame de poII.sonografia. I

06fo- fluOnTtl-'MAR MÁXIMO I IntrOduz atteraçoes na LeI fi'" 8.Ytt9, ae :l4 de feV6rENro~ ~W5. Que CNspoe I
i DAMASCENO sobre a IsençaO do Imposto sobre Proc1ltOs Induatllallzsd08 - IPI. na
I ..qu',"ção <1e aulomóvels para uti'zaçao no transpo<le aU10n0m0 de I
I , pa>sage,rc.., bem como por pessoas portadora. de de6ciência fisoca, e ~

, f outras )rovidênClas.-
1'6611- ~ol'- VÃ'iDER LOUBET o..nomlna a BR·267 como rodOYia João Paulo li.
,'6fI3 ,200ó ITELMA DE SOUZA Mod;f,c;, o a1. 2' da Lei n' 10.779. de 25 de novembro do 2003, que "Dispôo
I I o;:n/')M ~ rnnrAo::o;Ao do b1Jn9fi('io de ÇQguro rlesAmpn;tOo. dur;:mtA o f1Minrln dA
, , <leleso, 00 pesta<lor prol\ssional que exe"'" a ollvi<la<le pesqueira de fomIa

~_.~~~~=~== i-'a~rt-"e,-"sa_n_a_'"_.------~~~~~-=~~=~=----....,.......,.......,..._i
6li14 12006 'BADU PICANÇO D,spõe sobro a inclusllo de disciplina de Direrlo Coosliluclonal no currlcuto do

I =~~-+cn:wno mcdio
6li16 20061ANTONIO CARLOS Reabro o pra,o para o acordo de revisão dos beneficios previdonciário.

MENDES THAME 'I p",visto no art. 2' da Lei n° 10.999, d015 de dezembro do 2004, que aulorlza I
,a reVisão dos bene""o. previc1enoários concadiOOs com data de inicio I

I
postenor a fevereiro 43e 1994 8 o pagamento l10s valOres atrasaoos nas

/--- . ,,,oo~n"ld~lçil!ile~s.;gl'!u!!e.!;e'5!specr~?,'fiCa.....'c'==--:;-:-:--::-==,..-,,--;::c=""'c::-.:-:===-=-
&618 2006 J05€ CARLOS I Autonza o "'vendedor vare,sta de combusti,eis aulomotivos a recarregar

'MACHADO ,vasilhames de gâs iquefeilo de petróleo no estabelecimento denominado
I ,"o.to revenc1e<lor.

! &619 12006 RAIMUNDO SANTOS IDispõe .ob", o acompanhamento do exame de direção voiclJlar pelas aulo
I escolas e ise~~-da taxa de re6xama.

6620 20Qti! MORONI TORGAN .! Allpr~ rli"{ln<;arivo no Art 1§!; A inll;o&l'A P~rc\arafn no Art 180 tfn nQ(".Mln-l Ai nO
~____ __~. --+2.848, de 7 de dozembro de 1940 - C6Cligo Penal- P~rte.E~~..1.

6li22 2006 CARLOS MaTA ---t-.Acrescenla & 2' ao iIIl. 13 da Lei nO 8.620, ée 5 deiãneiro de 1993.
1. 611. 23 2006. FERNANDO DE I. Acr"""e o § 5' ao.-t. 176 da Lei n' 6.015. de 31 de dezembro '" 1973, que

, r J: ABlNHO I ·Di~OOe sobre 0& Maiatro~ ~-lic.oo c dâ outra:3l orovidênc.ia5-.
6624··~;Joõlj "A"L-EX"CANZiANI- Ois Ó'j sobre cadastro único de assinantes do cJmpanhias telefOnicas.
66-i5-!~~·.I1~14J. OS6~1.9. ADRIANO l'DI!:nÓO sobre o condomlnio em -shQ@lng'~-;:,:=:Co,!!-,!!rtã~rs",--,"..~__~~.~~~---j

: G{143 ; :·OOtJ CARLOS NADER Toma obnrh316na a afixaçao de cartazes em terminais 'odOV~05 de todo o
~ *' temtono naclOfIal ralallvos a transporta constétnle na Lei nO 10.741, de ZOO~.

r I

que~SfJbre o Estatuto do Idoso.
8ii27 2iJOij' CARLOS NADER I"D,spõe 5OI:>re a obrigalDriedade de proteção conlra a conlaminação na•

._embal.age.ns de produtos como pronto p.1ra consumo- I
rÍl628 120% HELENa SILVA : Modifica o a~. 320 da Lei n' 9.503. do> 23 do ...lembra de 1997, que "inSbtui I'

I I o Código de TrAnSllO Brasileiro". para d8!'.~r recul"5Os arrecadados com a

"

il I cobrança de muttas de transito para ações de assistência social o da oul1as
J i nraviI1Anc..l:l"

i. 6li29 1 20061HELENa SILVA Dispõe 5OI:>'e o in<:enlivo a empresas p0blicas e privadas que insJaIem I
unidades de produção dentro da prc~·dio·; de sogurança maxima o média o

~
de colOnias agricolas, como tambóm contr.:Jlem pres.aJários para trabalhos

! oxtomoo. I
.~ " 20061 MAURICIO RANDS Prolbe que uma mesma pessoa OCLpe duas vagas slmultal'eamente em

. I instJtuir.õ~s OI:Jblicas de ensino sunenor.
I 8631 12006JJORGE BOElRA Disl"'lõe S<.lbre a norrtttacão aautoria_~_,!~S~lário e_~~~a-'!'proYk~~ncias. i

rern4?I'2;000] P__EDRO_f.E.RNANDES Dtmumifla i::I seglJnda ponle sobre o E&U€lllO (lOS MosqUIlO:d na BR :lJt1
'- . J ligando 3 Ilha OU SàO luis ao conti-':!o!l_t~de P~!~~~.~l!'~~
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N° ANO AUTOR

8634 2006 JULIO LOPES
6637 2006 BARBOSA NETO

6&38 2006 VA01NHO BAIÃO
6639 2006 CARLOS NADER

6640 2006 WELLlNGTON
FAGUNDES

&641 2006 ILDEU ARAUJO

6643 2006 CARLOS NADER

1 664:.r f2õõ6 CARLOS NADER
I

6M6 2006 JOAOCALOAS

6649 ?OO6 MARIO NEGROMONTE

6650 2006 RENILDO CALHEIROS

6651 2006 RENILDO CALHEIROS

6652 2006 PASTOR FRANCrSCO
OLfMPIO

6853 2006 OSVALDO COELHO

6656 2006 CHICO SARDEI..L1

6657 2006 CHICO SARDELLI

6658 2006 CHICO SARDELLI

.. 6659" 2006- JOSE MILITA0

6660 2006 SANDRA ROSADO

6661 2006 SANDES JUNIOR

$62 2006 ZULAIE COBRA
6664 2006 CIRO NOGUEIRA

6665 2006 CHICO SARDELLI

6007 2006 CARLOS SOUZA

6668 2006 IVO JOSI::

EMENTA
~íQu9iredo Saldanha e dá outras Drovidéncias.
Institui a consianacão em folha de P8Qamento de aluauéis residenciais.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal Tecnologica de
Goiás, por transformação do Centro Federal de Educação Tecnologica de
Goiás e dá outras proVidências.
Dispõe sobre a lnlormatizacão dos serviCOs notariais e de registros.
Dispõe sobre a instituição do FundO Nacional de Acessibilidade e o
financiamento das ações previstas nos programas de ajudas técnicas e
acessibilidade de aue trata a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
Autoriza o Poder Executivo a transformar o Campus Universitário de Sinop da
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Universidade Federal da
RSQi:'io Norb'! de Mato GrossO e dá outras nmvidAncias.
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
na aquisição de caminhões e ônibus, nas condições que estabelece.

Dispõe sobre à proibição do uso do fumo e do álcool em filmes e desenhos
infantis ou produtos aue condizem com a mesma natureza ou espécie.
Torna obrigatória a fixação de cartaz contendo relação de medicamentos
proibidos, no estabelecimento Que os comercializa e dá outras providências.
Denomina ·Campus Deputada Federal Ceci Cunha", o Campus da
Universidade Federal de Alagoas, no Municrpio de Arapimca, no Estado de
A1aQoas.
Allera a lei nO 9.503. de 1997. lluA "in!õtitui o ClIdigo de Trânsito Brasileiro",
para incluir o circuito intemo de TV como equipamento obrigatório dos ônibus
e microônibus.
Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o
caPacete do condutor de veículos de duas rodas.
Dispõe sobre a instituição e funcionamento do FundO Especial do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional· FUNPHAN
Dã nova redação ao inciso VI do art. 4° da Lei nO 10.257, de 10 de julho de
2001.
suprimindo o estudo prévio de impacto de vizinhanca.
Estende às instituições de ensino superior mantidas por autarquias
mlJnicioais os efeitos da lei nQ '1.\)9& ele 1':\ ele janeiro de 2005.
Altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre
contribuições para fins de conversão de aposentadoria proporcional em
integral.
Isenta 06 velculos oficiais das guardas municipais do pagamento de podágio
em rodovia federal.
Altera a Lei nO 6.938, de 1981, a Lei nO 8.666, de 1993, e a Lei n° 9.605. de
1998, para instituir o Cadastro de Crimes contra o Meio Ambiente e vedar às
pessoas jurídit;;as inscritas nesse Cadastro de receberem financiamentos e
incentivos Qovemamentais e de contratar com o Poder Público.
Acrescenta dispositivos à Lei nO 7.498, de 25 de junho de 1986, para dispor
sobre o reaistro do Técnico de Enferma<lem.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento e fannácia básica de
reanimação, por parte das clinicas que realizam cirurgias, e dá outras
providências.
'Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas
aquisições de caminhões feitas por caminhoneiros.
Disoõe sobre a divulgacão de imaqens de criancas e adOlescentes.
Dispõe sobre multas aplicâveis a notarios e registradores e sobre as
níp6t<>= do parda <kI da\e!l::lWD.
Altera a redação da Lei nO 10.826. de 2003. autorizando o porte de arma de
fogo aos integrantes das guardas municipais. nos limites dos respectivos
Estados.
Inclui o artigo 22-A, que dispõe sobre o Principio da Insignificancla, no
Decreto-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - CÓdiQO Penal.
Acrescenta dispositivo à Consolidacão das Leis do Trabalho - CLT. para
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6692 1"2006 ViCENTlNHÓ-
- -

Altera o ."rt-:-,93 da eoiisolklaçao das Le,s do Tmb8Jho. aprovada pelo
, I::-"t'Cr :':rl,' nO '5 ·l5~ je 11l de m.<1IO de '94~. para consideror como perigoso \

6603 :2~fsÃNDRAROSADO
o trabalho dos cortaoores de cana-de-acúcar_

TA11&ra o õ1rt. 375 d3 Loi nO '5.860. do 11 de janeiro de 1Q73 • ("..ncii!Jo dA

f-o .. _' ~ ~OC, .50"'''1.
66~I20061SOCORRO GOMES Altera °ano "da Lei n' 10.449. de 9 de maio de 2002, que "dtspõe sob... a

r-.. . . ._-- ---o~_ . ~º~~jalilaçã--º--de'-p"reservªl~~~'i.ç~l!nosde IãteJ( de borracha-., ..
(.'.195 I ::WO(. 5::>COR:RO GLMt .-, 1\";r"··,,l..'Q'III.d ~u~.s l dl,.lII't1'II .... lI\;! "'~l, ... oJV AJt. ; 33 Cu Dec.rclvolCl n 2.048.I ('87 de dezembro de 1940
eege 12006 JAIR BOLSONARO [lá nova rodaç<'lo ao art. " da Lei n' 5.315. do 12 de setembro de 1967, que

\.l'~U ool,·~ os t:I'J.-V,.,lht>at6I\WlS. o.a 'L- G\I~n~ ~Ia\_
MlI7 1 2006 I LUCI CHOINACKI Equipara a mulher que exerce atiliidade pesqueira 8 mansquelfa :::Jnesanal ,

'em r .me de tICOnomia familjar ao pescador artesanal. /TI nfeitos!l<J pa III . I previOef"lClóUlOS e de ~uro· <JesemPld90. e allera o Decrtllo-L.tt~ n° 2:l1, do
~ 1967 e as Leis o"10n9. de 2003' 8.212 de 1991 e 8.213, da 1991.

6698 200F) MFDEIROS AlIar., ,ll(\; n" 10 007. M 19 dp. delcm!l~ de 2002, QUlJ dá nova redaçao ao1,L,d ! art 1° da lei nO 662. ae 6 de abril de 1949, que declara fenados nacIOnais os
i--= - --- __-----Ld•as 111 del~rc.!...e_de maio, 7 de s~mlJroe 2§."d"'e"d"a"'z"om=br,.,0'- C---:-1
. l;I.7('IO '2006 E"OI';"ON ANORINO ["1 r.~.~ 1:01"·' o Ir"p ".:0 ri,. ~(,·.d.:ll C..ll'; PG'çço.:a. :_-I,;i: ;;c. ("ande nov,) rodaçlo

\--t 'I I aO inciso XIV do art. 6- da leI nA 7.713. de 22 de da.tombro de 1986.
6701 2006 ~ VICENTINHO 1Attera a lei nO 10.201, da 14 de fevereiro de 2001. para permitir o

rl)eQl:lpam'-'nto, m' ·'.lfTlt"':'.O e q~iilir.caç.5o dc. .• Ccrpe~ .j{j (o·.>mt 31m';,I I '1o\\ln\6no.:. f'I()& ml,lnrdpio!t c.om ret.UfW$ 00 r\mdo Nocionel de ZegUl'6nç&
, PUblica.
r""2 ~ "';-0"°.·. I',n, -R"OS"INH'- ----'-';-:\·;'::'·=.~~:-:~=-:;f---c::-:-7'"";"'o__,.•;::-"7·:<';-;a;-;O;>;7;n8-d:;:-"11'--:<d:-7.=::;.=·:id7

~
u u c ,.,' ., , ~C'u·.J ",",'o ~",uJrJ u 'o .,1. 4. ua .OI n , e e ,."."'u'o OI

I ! 1990, oara rlJt3r Denabdade oara as administradoras de cartao de crédito,
eioJ"t;wUb r.!UÂo LYKA Autonza o t-loder E:...o-:.ullvo a cnar um COlégiO MIlitar em Mac610. eslac:lO a8

h' AlaaoaS.
I 6710 r-iOO6! JOÃO CAMPOS Toma obrigatÓfla a realização de exames para detecção pr~e do cancer!

I dE!! pfÓ~lata n3S unldactes na ~úoo que ml8Qfam () S\s\ema Ull\C:O CI\ Saúdo 'I
1- al11 , .006 ; ~i<. dElENO Dtspõe SOVfe a CdSsaÇêO Ja elicàc,a "" ,n5CriçáO no Cada••o ,,",",",,oi das

Pessoas Jurfdeas. na hipótese que esooclfica.
. 6713 2006 RFNATQ CA~AGRANf)E ;.rspt."e srobr" o fil~~ da se-)urança P-IAlr~nico. e:s.'abaloc~nd!1 nomlaf p~m
I I I ac; ~tividaoos de98nvotvida9 por emprE<Ç3S ~,sMi'ada<; prO!d';u1nr;:l<;. rIA

'_..,...-t-;;"",.-t=""""..--- ------l-scrvi.):os e ~~~~cimentos privados. e dá oJ!l!.a.~=v"'idén,""""C1._a'es.~,__:_:_c-o----,--1

~7~, .:'006'1Y9.-=JOS",--E__ ~A'ros'~'. O~)""~~'~liililfírIIPíilijíl"'ir;I~"
Doc","~nto . 3J12tl • 1
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6716- '2õ05' 'iV-o JOSE
saldo da conta vinculada para,garantia de pooamento de pensão alimentlcia.
Acrescenta parágrafo ao art. 18 da lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990. que
"DiSpõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras

I providências".
6717 ;)006 lVOJOSr: EslabelP.t:p. isenção de tributos e rontribuiçôes federais sobre receitas de

orestacão de servicos relacionados a orogramas de inclusão digital.
6718 2006 CHICO ALENCAR Insere parágrafo no art. 36 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997,

proibindo a utilização de nome ou sobrenome de detentores de mandatos
oletivos em ontidados bonoficenlos de qualquer tipo,

6719 2006 IVO JOSE Regulamenta o Inciso LI do Art. 5° da Constituição Federal.
6720 2006 SANDRO MATOS Acrescenta § 2° ao art. 40 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, que

"dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
orovll1ênciaS~.

6721 2006 MILTON MONTI Acrescenta o inciso XIII ao art. 3° da Lei nO 9.472, de 16 de julho de 1997.
6722 2006 Mf\R.\t>lHA RAUPP A\\era [] art. 251 e acrescenta artigo ao iltu\o V da Lei nO 4.n1, ~ 15 de

~
--- lulhode 1965.__ ._ ..

2006- MAURiCiO RANDS Eriga em monumento nacional a Cidade de Recife, no Estado de
Pernambuco.

6725 2006 NELSON MARQUEZELLI Toma dedutivel da base de cálculo do Imposto de Renda cinqüenta por cento
do custo de aquisição de lT\ediCélmenlos. Oll de ;l~mlhos hospitalaras doados
às Santas Casas de Misericórdia, para serem utilizados exclusivamente em

Ioacientes atendidos pelo SUS - Sistema Único de Saúde.
6726 2006 EDINHOBEZ Altera a redação do art. 329 da lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que

Institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobro 03 condutores do
veiculos de aluguel'e de transportes coletivos de escolares.

6727 2006 MANATO Determina és empresas com mais. de cem empregados a apresentação
permanente da Bandeira Nacional, do Distrito Federal ou do Estado e do
MunicíDlo em Que se encontram localIZadas.

6728 2006 MANATO Acresce dispositivos à Lei n· 4.504. de 30 de novembro de 1964. dispondo
sobre a reforma allrária em terras oúblicas localizadas na faixa de fronteira.

6729 2006 ALBERTO FRAGA ObriQa a divulgação, pela Internet, de fotos dos pacientes desconhecidos
internados em hospitais públicos e privados.

6730 2006 ALBERTO FRAGA Obriga a divulgação dos valores dos impostos dos serviços e de merca<:lorias
ao consumidor.

6731 2006 ARNALDO FARIA DE SA "Dispõe sobre os estabelecimentos comorciais, lan HouSes, instalados em
todo território nacional que ofertam locação de computadQres para acesso à
Rede Mundial de Computadores -INTERNET"

6732 2006 VANESSA GRAZZIOTIN Dispõe. sobre esclarecimento aos consumidores sobre tributos incidentes
soore mercadOnas e servíços através do detâlhamentodo~ Impostos ttlaxas
recolhidos nas notas fiscais emitidas durantll a aquisição de produtos ou
serviços.

6734 2006 PASTOR FRANCISCO Dá nova redação ao § 2° do Art. 740 da leino 10.406, d~ 10 de janeiro de
OUMPIQ . 2002, Que "disciõe sobre o CódiQa Civil", e da outras orovidências,

6736 2006 EDINHOBEZ DesUna parte dos recursos do Fundo Geral de. Turismo - FUNGETURpara o
financiamento de obras de infra-estrutura turfs!ica, nas condiçõés que
asoecifica.

6738 2006 JoAo PAULO GOMES Acresce o art. 539-A ao Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 -

-5739 '2006
DA SILVA - Códioo de Processo Penal.
MARCO MAIA -Altera e revoga dispositivos da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, a

fim ela quo os dias do gravo não sojam descontados do parlodo de férias do
empregado".

6740 2006 MARCO MAIA Acrescenta dispositivos à Consolidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pejo
Decret~lel n& 5.452, de 1& de ma'lo de 1943, para dispor sohre o mmo de
trabalho e a prevencão da fadiga.

6741 2006 NILSON MOuRAO Dispõe sobre a obrigatoriedade de dublagem, em Irngua porluguesa, de
obras cinematográficas produzidas em ídioma estrangeiro:e apresentadas ern
salas romerciais de exibiçto.p_ública em t.o(jo o Território Nacional.

0142 2006 VIGENTlNHO Autoriza o POder Executivo a criar a Fundaçao Universidade Federal do
Pontal- UNIPONTAL, região oeste de São Paulo, edàoutras providências.

111I111111111(11111!IHI(~lt 315
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~~N·lANOC ~~AUTOR---- EMENT""A'=--c--c~__:____,____=,__-______1
67.43 I :?OOC~t.4ILTON CARDIAS NIQra o incico IV d~ artigo 8° da Lei nOS 006, de d de~n tiA 1QQ4

-6745TioÔfi JõÁO CAMPOS' A1lera disposit,yos da Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985. paro inslituir o
controle lucticial sobro os lnquél1tas Ctvt'i, e dá outras providências.. ,

~'l-iõOOi,-J"'ú"L..IO""R"E"'D"E"CK""iE"R,---I-,D"'::sPOe=:-so=o::r.;cos::-:a::spe=et;;'os;;;:CIl;l;;:;;D;-:a:;;lh:::..;;t:::••-;p::;r::.':::';<d.:::oo;;::::·.~no;;;·:;e:o.lJi'"·b;:u;:;";;;n::u~d'~a:;:s--;q;;:uan~b"".;;sl
esponlanea~nte pilgas pelas emp~':ioas a seus empNgados a Ululo de

I orêmio Dor de~mDenho.
6m.'~. 20061PAULO LIMA Aulori:a o Pode' E,ecu",o a criar a Uni.ersidade Federal do Oe,le P.u1ista,

com sede na r;.dade de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, e da
I---.....-+==-hw".",;--.;===:---J '0ê:u:":lr,,aSLfOVidências.

6749 12006 MARIA DO ROsARIO Altera a Lei n' 8.313. de 23 de dezembro de 1991. p.ra .........r parte dos
,rAr.III"P.O':; rln Funrlrl NAr:innal de Cultura a projolos destinados a pessoas
:nartadoras de necesstdades esoeclais.

6752 .2006 i LUIZ ANTONIO FLEURV Aller. o, artigos 6', 30 e 32 da La. n' 10.B26, de 22 de dezembro de 2003•

....L
Gue -dIspõe sobre registro, QOsse e comercializ8Çêlo de armas de fogo e
muniç.ào, ::;obro o Si:)loma Nacional de AmJ.::l& Sina"", define crimes e da
C'utras providénCla~.

6757~ 2006 LAURA CARNEIRO Dispóe S()Ore ° trabalho domésbco do .dolescente em domlclliOs de
! lercBlros.
[6758 2006 ROSE DE FREITAS Dispõe sol:Jre • deslln.çao de espaços pll!ferenciais pa.. mulheres e

I
-+-' Uidll~::t IlU~ ~i:,I~I1Id~ rttrroviélriu tt lI1"lrVVl.:tliu.

6759 i6õ6- CARLOS"M"OnTTA;;----,--;Aõ:II"'..~a"'o:':''-'a=rt;:''''.471;',';8:'i7'i6':e'C8;;7;;;8é'd;:a:"C-;;0':"n':so"'I'::idi:açã':'i:o~da=s:--;L--:e:;:is~do:;::-"Tr::.;:bll:;;l;:ho;;-:-.rC-LTT"i.

f : aprov.d. 0010 Decrelo-Iei n" 5.452, de 1· de,:,m~:aê"l,,:o~de=1,-,:1l4:-:3,:':-:===:-:::::-1
6760 112006' CARlOS NADER 'Toma _galÓria ••fi""çOO de ,,",,»OS com ".,.nsagens eduCO\""s. !\OS

I esUkJios de MebOl de todo o Tomtóno NacIOnal durante os eventos
Elsportlvos.

6761 '12006 ICARLOS NAOER Dio.põe ,obre. obrigatoriedade da realização gratuita <le cirurgia plãslico
f'Vlr.F4 ::. C'.nrrPrM t1A Mi\M; p.m c:n'UlçO'l!'õ:. A MntAl'IC.f'Infes. vltlMM de violência.

Ipelo SUS (SI~m. Único de SaudeI:
6762 2006 PAULO PIMENTA Acrescenta inciso ao llft. 6' da lei n' 10.826. de 22 de dezemlltO de 2003.

I

inclUindO os moloriSlas de táxi entre os beneficiários do porte de arma da
foqo. ronumcro GOUlS rlilróornfoo o oltom o ::i :JCI.

8763 I 2006 CARLOS NADER Toma oIJrigatÓl1' • afix.ção de placa, de ldentifoc:aç!lo efixada nos I.,;tos dos

:tt hospitais da rede publica e privada de todo o Território Nacional.
6765 7.006 CARLOS NADER Tomi) obrigatória 8 afixação de placa indicativa de rrofurdidade 8 p,so antI.

derrapante n.1~ DOI'OaS das piSCinas publicas e pnll'adas ae uso coletivo de
~; _ rodo o Temtório Nacional e dá outras oro\l'1(1(mcias

6766 2006 INOC~NCIO OLIVEIRA OISpõe sobre • criação da Unive..dado Fedo..1 Rural d. Mata Sul. no
_ _ '1' _. - -- -~--- - - ESlaeto de PemambUco. e dê outras prOVidências
6767 12'J06 INOCENCIO OLIVEIRA D,spOO soIJfo a criação d. UniYtl";dade Federal Rural da Mata Norte. no

---=-'1 -----Jsta~o de PemambUCO. e dá outras proViq~~~·••"s'c'===::---:;:-:c",""...-:;;:::-i
67ti9 2Q0, VICENTE CHElOTTI Altera o .rt. 75. do Decrelo-L"; n' 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código

Pl'ln",l

I
Acrescoma diSpoailivo ã Lei n· 8.036, de i990---;-p.", pennitir o saque do saldo
d. conta \/incolada 1IO FGTS pelo trabalhador que permanecer trabalh.ndo
'DÓs comoletar 65 .nos de idade.

EDSON EZEQUIEL

MA'ruANOClA DUARTE E3tol:lelae parâmeho:50 pdRl 0:50 c.ol"k.&ltO:Jo de -Ama Loc4I- e de -Arca c.om
Coobnuidade Urbana- do SeMco TelefôniCO Fixo Comutado - STFC.

16770 2006

'6771 ióii6'

6773 2006 ÃNroNlO CARL~_. A1lera. Lei o' 8.666, de 21 de junho de 1993, 9-'" "regulament. o art. 37

11111111111111111111111111
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MENDES THAME inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos

da Administração Pública e dá outras providências", para vedar pagamentos
antecipados.

6774 2006 JOAO PAULO GOMES Dispõe sobre o estabelecimento de condições para adoção do sistema digital
DA SILVA na televisãu lJra5i1eira e dá outra:;; providência:>.

6775 2006 F'ERNANDO CORUJA Veda as contratações de pessoas cujas atividades sejam caracterizadas
como cabo eleitoral Pelos candidatos ou pelos comitês de campanha.

6776 2006 RENllDO CALHEIROS Institui reoras oara o reajuste periódico dos valores do salârio mlnimo.
677i- "2006 SELMA SCHONS Acrescenta incisos ao art. 40 da Lei na 9.503. de 1997, que institui o Código

de Transito Brasileiro.
6n9 2006 MANINHA DisPÕe o monitoramento eletrônico em estabelecimentos de ensino.
6780 2006 JOAOLVRA Denomina "Rodovia Zumbi dos Palmares" o trecho da rodovia BR·104. entre

o entroncamento com a BR-101 e a divisa entre os estados de Alagoas e
Pornambuco.

,6782 2006 CEZAR SllVESTRI Altera () Alt. 143 da Lei (\0 5.869. de 11 de ianeiro de 1973 • Código de
Processo Civil, e o Art. 274 do Decreto-Lei na 3.689. de 3 de outubro óe1941
- Código de Processo Penal, a fim de insbluir requisito para investidura no
camo de Oficial de Justiça.

6783 2006 REINALDO BETAO • Dispõe sobre a complementação de aposentadoria de portuários vinculados
àS Administraçoes Poftuarias suoordina(1as ao MInistério dos Transportes e

I 6784
dá outras providências:

2006 LUCI CHOINACKI Concede anistia
6785 2006 CELSO RUSSOMANNO DisPÕe sobre a obriQatoriedade dos serviços de registros civis de pessoas

naturais comunicar à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública os
óbitos reQistrados.

6786 2006 CELSO RUSSOMANNO Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 que • Institui o Código de

6787
~-

Trânsito Brasileiro· para dispor sobre a notificacão da autuação no lrllnsito.
2006 CELSO RUSSOMANNO Modifica o art. 23 da Lei nO 6.830, de 1980. para pennilir a arrematação com

valor inferior ao dado pela avaliação ainda em primeiro leilão.
6788 2006 CELSO RUSSOMANNO Altera os §§ 3° e 4° do art. 20 da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -

Código de Processo Civil.
6789 2006 CELSO RUSSOMANNO Obriga a contratação de seguro para os serviços de entrega que se utilizam

de motocicletas ou vefculos afins.
6790 2006 CElSO RUSSQMANNO Dispõe sobre a prescrição nos crimes óe \a~a.gem 00 ocul~~ de bens,

direitos e valores.
6791 2006 CELSO RUSSOMANNO AlIara a Lei nO 9.613, de 03 de março de 1998. que dispõe sobre os crimes de

"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização
do Sistema !=lnancaim para os i1icitos previstos nesta Lei: cria0 Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF. e dá outras providências."

6792 2006 CELSO RUSSOMANNO Altera o caput e o inciso 11 do art. 22 da Lei na 9.492. de 1997, dispondo sobre
informações exigidas para registro, intimação e emissão do instrumento de
protesto.

6794 2006 JOAOCAMPOS Acrescenta o art. 61·A à Lei n" 9.605, de 1998, que dispôesobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. para incluir o crime de biopirataria e tráfico de animais e plantas.

679' 2006 DURVAL ORLATO Altera a re<laçao do art. 41 da Lei n° 6.213. de 24'de Julho de t991. para
dispor sobre reajuste's periódico e extraordinário dos benencios do Regime
Geral de Previdência Social • RGPS e definir o maior Indica como reajuste
anual.

6797 2006 FERNANDO ESTIMA Allera o art. 47 inserindo parágrafo único e dá nova redação ao § 20 do art. 52
da Lei nO 8.078, de .11 de setembro de 1990.

6798 2006 VICENTINHO Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Universidade Federal do Vale
r------ do Ribeira, com seda no município de JacupimnQa (SP

-'6799 2006 ·VICENTE CHELOfn Altera o art;20 da Lei nO 10.259, de 12 de julho de 2001, que dispôe sobre a
instituição dos Juizados Especiais C[veis 'e Criminais no âmbito da Justiça
Federal.

6800 2006 TELMA DE SOUZA Altera a Lei na 10.150, de 21 de delombro de 2000, que dispõe sobre a
novação de dividas e responsabilidades do Fundo de Compensações de
VariaCões Salariais - FCVS • e dá outras providências.

11~1111~II~Wllllllllllllt~II~IIII~1317
Documento: 33726 - 1

2062 (JAN/05)



PROJETO DE LEI

CAMARA DOS DEPUTADOS

320 Ouin'a-fei~ra~1,:.." ~D::.::IAc..:·R~IO:-.D~A::::....::C~Â~M~A:::R..::A~D.::O:::S~D~E::.!P~U:o.T~A~D::.:O::::S:::-.-- :::S:::U,:..P.:.... ~F..::e~v~erc::e'-'iro~d~e ~2~00~7

~
'~"'"

j~. .., ....~

:~('i.l::/
,,~ . ~,

I
~~~·lf~~t;T~A ,,:.*rOR IA1ler. dispos";,.,. da Lei n' 4 7~~::~n __o de 1965. Que dispõe
L +:tO Isobre o 8;Jl.8fCIClO Od prollSSào de Adml1istraciQr.

.
1 &807 l. 'iÕõ6 CARLOS NADER Dispõe sobra a proibição do "'mo em lar....is onde se pratiçam esportes em

~__~too{> ·11emt.Mo Nar.ional e da outras proV1del"\C!.~ . ~~__","

reaõi 2006 c.Ã.RLOS NADER Ií5i;põe subIa a obngaloriedade de realizaçAo de 8Jl.8mes oftalmolOgico& nos
pessoas Que residem em loCais como of1analos. creches, asilOS, BDá outras

: ·Jr(.o,'i,jênci,,,,· - __-- --__,..---1

l lili~ I CHICO SARDELlI I Dispótl SObre a obrigalorie<la<le de fornecimento de colele li prova de balas
I I aos Guardas Municipais de tooos 95 Mumclptos do urasd.

-~ .. _... - ----------1 . - "-I tid11 ~()i.j{,ll ~'IZ f':AUh'yLlNO IAltefoJ o a,i. 5... da Lei rl:' 9.334, (1lj 20 de dGzemorc de 1996. Que ostabeloce I
h _. J as Diretrizes 6 Bases da E~~N"a"ClO,,'",n~a,=1.=---::---::.,--;-__,---;-,---:

1
0812 '2006 1.1I1l PIAUHYLlNO 1Acw.ce parllg",ros ao art. 20 da Lei n' 5669. de 11 de laOe;fO de 1973-

, . C60luo de ?rcx.;.dS:),J CIVIl, tt alle.1.l o art.. 21 Cu mtlSlTlOdi~ 14111"l,J1.

l~13 ffóõ6 C~~~RT ~RT'NS l~~a~~~~~~~;~~r:~~~ ~~:;;I~~.~~:.~~;::S:
'16.14 I~006 ANTCNIO CARLOS IAllera a Lei n" 8.tiolo6, de 21 do junho de l!'.19:li. díspondo &Obre a conttõuaçã6

MENDES THAME de serv;ços beoolnos e ~nanceiro. por 6rgllos e enlldades da Admonistraçilo

____ ':.!Pub':,o.ca~.----07"-..,.-==",--.;~
t-6a~~ADIN-HOBAiÃO -ReConhece o exerclc1D da atividade proflSSionBldeMot=o=ta"'x"i...=.e,--=-_---,-~
rGaU~ ! 2006 VANDER LOUBET : Cunfere ao MLI"liL:fpiu 00 CuruIIIW.IIU Estado do Mãlo Oro!.5ú do Sul. o titulo
I I de ·CaniLJ li:) Pal"!! ;n::l~.

8117 2006 ADEMIR CAMILO Regulamenta a proIissao de Capelllo Crislilo. "I
0820 2006 XICO GRAlIANO AI,..a a Lo, n' 6.629. <le 25 de fevereiro de 1993. QIJO rOQolameniã1

~
, . ~(]ISsiti-vo$ .;Onsl,~:Jaor:.Jis reliJiJl,'OS êlI raforrr:..:I .:IOrária.

182112006 \ ALEXANDIlE SANTOS Aulonza o Po<!er ExeeutillO • e.ar a Escola Técn;ca Fedoral do Peln\leo de
, Itabomf, no Estada do R~ID'Cd",e'-J;"a!!ne""'iro".'_ ~ -,---;---

6822 ] iOOL IMAf''';i::LO---eARBIERI Disp0t, SOuiJ ~ co,l~ de eslágio SUpeMSlOnado para alunos de cunws
~ Técnicos de Enfermanem mantidos Dor jnslit~iCOes Dublteas de ensino.

outrasI f837 1?6~1~ . '.\STOR FRAW'SCO IDiSPo.:, ,;obre., conere;aULaçào de "1Mrelho cckJl.r,e da
IOllMPIO Inrovtoenclas,

6335 '~O{lr.' GILMAR MACHADO Artro.';J o f"li;:mo Nx:tonôll de CullL.r:l.

I·W36"-I' iOou-;"~ASTOR"FRAN(;ISCO Altera o ArlJgo 4l1' da Lei n' 10.741. de l' de outubro de 2003. Que dispõe
I ?LIMPIO sobre o EstaMo do Idoso e dll outras nrov;d!lncias.

0833 I 2006"' HENRIQUE FONTANA 1Allera a Lei n' 9.504. de 1997, para estabelecimento dos limite. de despesas
I tJI6it.Jrals.

~&84lliOo6~~I;::AS~R~IB"'E"'I"R"O'-----.g;ReG=;"~Iam"'"'-.....'-O,,""""'''.......t''.'''''''',o'-3~'.."~"o,,.=rn·0l",o"2",3ê..1.c;d",a,,,Cons="'=IiIu'cl·"",~lo,-,F",a<ler.l~=.l.__o-"

I 6B4J r2006 !MANINHA Dispõe sobP'8 r8S(X)ns.abdidades B'iSOCiadas ao maneio de informações

I
· I I ~~Iacionadas i'I Sa...de IlOS ~Ilios 8 porté.ilS dél reco mundial de compuladorus

I I fi nlemel\. _ _
6844 t 2006 !BETINHO ROSADO Altera O oJrtioD 44 ~o I1Rcralo·lp.i n~ ') 848. de 1Q40 - Códlt)O Penill. do modo

l i i 8 impedir a substitUIção da pena pri....ativa de liberdade por restritiva de direito..
_----L-_...l.--____ em caso de crime hediondo ou a ele irado.
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6845 2006 VIGENTE CHELOTTl Dá nova redação aos artigos 44 e 2031 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de

2002. Que instltui o Código Civil.
6846 2006 ALBERTO FRAGA Altera a Lei nO 10.486, de 04 de julho de 2002, pennitindo que os Policiais e

Bombeiros Militares do Distrito Federal, sejam reformados com proventos do
I posto ou gradua~o imooiato.

6847 2006 IRINY LOPES Acrescenta paràgrafo ao art. 22 da lei no;) 8.212, de 24 de jul'no de 1991.
aumentando a Contribuição Sodal sobre o Lucro LlQuido das instituições que
especifica, pam destinação à assistência social.

6848 2006 MAURO BENEVIDES Alltml il Lei n° 9.492, UIJ 10 de 5lltembro de 1997, e a Lei n" 10.169, de 28 de

--- dezembro de 2000,
6849 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais particulares prestarem o primeiro

atendimento médico aos pacientes que estejam em iminente risco de vida. e
dá outras providências.

6850 2006 CARLOS NADER "DisPÕe sobre a obrigatoriedade de realização de exames odontológicos nas
pessoas em locais como orfanatos. creches, asilos e outros que dão tais
tipos de assistência, em todo o Território Nacional",

6851 2006 CARLOS NADER Dispõe sobro a obrig::ltoriedade de aulas d& primeiros IlOCOITO$ g cada ano
para monitores, assistenles sociais e demais pessoas Que prestem serviços
em creches. orfanatos e asilos de todo o território nacional.

6853 2006 CARLOS SOUZA Dá nova red~ção ao parágrafo único do Art. 1° da Lei nO 7.102. de 20 de
junho de 1983. "Dispoe 50brIJ :itJiju,dnça para estabelecimentos financeiros.
estabelece normas pam constil.uição e funcionamemo das empresas
particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e
dá outras providências".

6854 2006 RAUL JUNGMANN Altera o artigo 1° da Lei nO 8.906, de 04 de julho de 1994, que "dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil· OAB:

6856 2006 NELSON PROENÇA Altera a Lei n° 6.634. de 2 de maio de 1979, que "dispõe sobre a faixa de
fronteira. a"era o Decreto-Iei nO 1.135. de 3 de dezembro de 1970 , e dá
outras providências".

~59 2006 FRANCISCO Dispõe sobre reajuste de proventas de allOsentadoria dos ferroviários
1-. . OORNE.LLES alc.oncados pola L.oi nO 8.196, do 21 do maio de 1991.

6860 2006 FRANCISCO Altera o art. 2° da Lei nO 8.186, de 21 de maio de 1991. que "dispõe sobre a

i6ã64
DORNELLES complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras providências".

2006 VtCENTINHO Dispõe sobre a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
SOIlre veiculas OElStlnados aos centros ae Formaçao de Comlulores.

6865 2006 VICENTINHO Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social pam
População Negra - SNHISPN, cria o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social para População Negra· FNHISPN e institui o Conselho
Gestor do FNHI5PN.

6866 2006 VICENTINHO Altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de
Trânsito Bra.<;i1eim, para l1ispor sobre a oferta de velculos adaptados pelos
Centros de Formaçao de Condutores.

8887 2006 VICENTINHO Oispoo sobro ::l dedutibilid::ldo dos gastos com medicamentos de uso
pennanente na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda das
ressoas flsicas, nas COndiçÕeS Que detennina.

6868 2006 LAURA CARNEIRO Acrescenta parágrafo ao art. 74 e ao art. 61 da Lei nO 8.069. de 13 de julho de
1990, Estatuto da Criança e do Adole:scenle.

6869 2006 NELSON PELLEGRINO Altera o inciso XIV do art, l)O da Lei nO 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
6870 2006 LAURA CARNEIRO Altera o art. 53 da Lei na 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que "dispõe

'6ãn- 2006 'LAURA éARNEIRO
- sobre o oarcelamento do solo urbano e dá outras providências".

Dispõe sobre o exercício da oroflssão de Cerimonialista e suas correlatas.
6873 2006 LAURA CARNEIRO Acrescenta dispositivo à Lei na 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que "Institui

11~1I~111111111~~IIIIUIII1319
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A8IN. e da outras nrovidêl1das·.

6874 2006, LAURA CARNEIRO Altera a Lei n' 10.406, de 10 de janeiro d. 2002 • Código Civil. para dispor
,

hc.=+=c=-'''''''=~===O:--. _~re o conlralº civil de umlio homoafetiva.
887S 20C6' LAURA CARNCtnO Dispõe ~e a regwamentaç60 da Cla5S6 de Mannheiro de [sportc~ o

~_---\.éRecreto.

"-8876 ;'OOOTLUIZ CO(jTO~' Nlara O lex!,>.do art 38 da lei nO 8.6ô~, de 21 de junho de 1993.
687'1'-12006 JOSE MUCIO Institui o Vaie-Cunura
~__--'--__IM(;N' ~II{U

6878 L'0I16 AJElOR VlflRA Altera 3 Lei nO 9.790, de 23 de março de 1999. para isentar as pessoas
, i juricticas de dlreilc privado, sem fins lucralives e qualificadas tegalmtinLft

I i : como OrlJa"i.z:açoes da Sociedade Civil de Interesse Publico. do pagamento
. I de tarifas b::Jncana5.

f
~879 ~ 20õ6lY1ÇENT~NHO r[}ls.pOO sobre a isencão de IPI nare oslransoortador&s escolares.
668.0_ ,}.9QG. v.lçiNnNHO I"DI3pÕtt some a isenção de IPI para V"!1~M~a!!~rter:'~.~lico Alternativo.
.6.8.fl1.. :~(Jl?.6j ~.ETI~i.':!.9..!~OSAOO ._~stitui o dia 21 de Abnl como o "0aa. r-.. ..cional do L100r Com~nMno". .

16aa2 2{)()(j IP,\STOR FRANCISCO ,DIspõe so.bre OIimrte das companhla~ aéreas pagar os objetos.: a.dtaviados.
L. ! OLlMP!;) I d.0'!0~ficad9s Oll roubados durante a \'ia~m, e da outras proYl{Iéncias
I 8883 ,;006 CO'~I~SAO -r~llera o art. 325 do Decrelo-Lei n' 3 eaa, de 3 de outu"'o de 1941 . Código

'I PARLAMENTAR 1It:. ,02 ,",rocesso ....ena\· ecna o ar\.. J'J.";:rA.
INQU~RITO DESTINADA

I ,A "INVESTIGAR O
TRÁFICO DE ANIMAIS E
PLANTAS SILVESTRES
BRASILEIROS, A
EXPLORAÇAO E

, COMÉRCIO ILEGAL DE ':

,

~
~~~~:R~ANO 6'

'--- - P~AJ~S~-c·.=~____ ---'-c-~--"77'-C-~~,..,.....-...,..,..,-;:=::-=--..,-d

1

888A !2006 COMiSSÃO "'tora:l pol"O cominada Q crimos ambiontoi:J. provistos n.c Loi nO 0.606, do 12
, PARLAMENTAR OE de leve,eiro de 1998.

I
, i INQUERITO DESTINADA I

I A ·ltNESTIGAR O
I TRAFICO DE ANIMAIS E

I PLAI~TAS SILVESTRES

I
BRASILEIROS, A
EXPLORAÇAO E

I
<;UM~~(;ID ILEGAl DE I
MADEIRA E A

'BIOPIRATARIA NO ~L_ PAis·, _
f6B85 2006 CARLOS NADER Dispõe 50"'" a obngatoriBdade de acompanhamenlo psicol6gico par.,

I
passoas abngadas em enlidades corno. orlanatos, creches e asilos em todo

j....,=O-,-=~j~==~...=",__-+~O}!le!'.rn~ló!óri~·o!cn",a"'C1",·o~naI~. .,--.,.-.,-,---,-----;-_
8886 I' 2006 CARI O~ NAnFR IOIIlJ:p6e -.obra ~ obrig.alonedado dg rvG9Na dü roc;>ls upropnados para a

acomodação dE' portadores de deficiêroaa ri s.ca em loatros.. cint;!mas 6 onde
\ ocorra evento c.ultural em todo o telTitono .laclonai.

8&87 2006 ANDR FIGUI::;:IREDO l\lt04'o .:I rodoçâo do in~ VII, do :lrt. úa• da Loa o" 10.62(" de 2003,
I autonzando O porte IJe anna para OS ~rvldoros publlcos encarregados da,

j....,=O-+=o~k=~=~~~~_l-'s"'.!e"ura~~~TnbunarsFederais.
6819 2006 ALEXANDRE SANTOS Autoriza o Poder E_v<> a cnar a [scola Técl'&a Federal do Petróleo de

C.:M;ltotnld:!o lll:1 Macaeu. no EstadO elo RIO Ôl:J .JaneIl'tJ.

8890 i 2006 VANESSA GRAZZIOTIN DiSpõe SObre a obrigatoriedade da promuç:lo de allmentaçáo adequada e

~
sa!,~l nas escolas das redes públl~ a. pnvacta de ensmo do Pais.

6891 ,-m,t'l JAMIL MuRAD .!!!.StJtui o Dia Nauonal do Infectologista.
·689-3-~2001u B!'lll JUNG~'7A~N~N---1Aliara o .Art. 3° da lei nO 10.0~d 7 de cLtl~mbro da 2000 a fim de ue

11111~IW~llliIIIIIIIIUIIII 320
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seja submetido a identificação criminal o civilmente envolvido em ações

Ioraticadas DOr oroanizacões criminosas.
6896 2006 RAIMUNDO SANTOS Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Tapajós -

UFET. com sede em Santarém. no estado do Pará.
6897 2006 LUIS CARLOS HEINZE Dispõe sobre a comercialização, a estocagem, o processamento, a

Industrial"ização, o acondIcionamento e o transito, no território nacional. de
produtos agropecuários e seus derivados, importados de outros pafses, e dá
outras providências,

6898 2006 SANDES JUNIOR Altera o art. 236 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de

'6899
Processo Civil.

2006- 'JEFFERSON CAMPOS Acrescenta novo inciso ao art. 52 da Lei nO 8.078. de 11 de setembro de
1090, com o propósito de obrigar detalhamento de informações ao

- consumidor nos contratos de mútuo ou de empréstimo Que contratar.
6900 2006 TELMA DE SOUZA "Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Prevenção e Combate ao

Câncer de Pele, da Semana Nacional de Prevenção e Combate ao Càl\CAlr de
Pele, da obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor solar. pelo
Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras providências".

6901 2006 CELSO RUSSOMANNO Estabelece critérios mínimos oara a outoroa do título de patrono ou patrona.
6902 2006 CELSO RUSSOMANNO Dispõe sobre a obrigatoriedade dos serviços notariais e de registro de

fornewr às Corregedorias de Justiça cópias resumidas dos atos praticados,
6903 2006 CELSO RUSSOMANNO Altera o inciso I do § 1~ ao Art. 148 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 - Código Penal.
6904 2006 CELSO RUSSOMANNO Inclui aUnea "m', ao Art. 61 do Código Penal Brasileiro - Decreto-Lei n° 2.848.

de 7 de dezembro de 1940.
6905 2006 DR. FRANCISCO Proibe o uso de cerol. com vidro moldo nos utensllios de diversão conhecidos

GONÇALVES como pipas ou papagaios, alterando o art. 37, do Decreto-Iei nO 3.688, de 3
de outubro de 1941 - Lei das Contraven~ões Penais.

6906 2006 JAIR BOLSONARO Altera a redação das alineas "a" e "d" do inciso VI, do art. TI. da Lei nO 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. e dá
outras providências".

6908 2006 FERNANDO ESTIMA Altera a Lei nO 662 de 1949, com redação dada pela Lei nO 10.607, de 2002,
Que declara feriadns nacÍOl'Iais l)S dias "\0 de Jane\l'C>, 1D óe Maio, 1 I.!e
Setembro, 15 de Novembro e 25 de Dezembro.

6909 2006 JOAO PAULO CUNHA Dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Região Oeste de São
Paulo - UNFROESTE, com sede no município de Osasro. no Estado de São
Paulo 9 dá outras providências,

I

6911 2006 LUIZ ALBERTO Altera dispositivos da Lei nO 10,101. de 19 de dezembro de 2000, que dispõe
L.,__ sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa.

6912 2006 MARCUS VICENTE Altera o art. 159 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal.

6913 2006 WELLlNGTON AutoriZa o Poder Executivo a transformar o Campus Universitãrio do Médio
FAGUNDES Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Universidade

Federal da Rooíão do Araguaia em Mato Grosso e dá outras providências.
6914 2006 LUIZ ANTONIO FLEURY Obriga a empresa administradora de cartão de crédito a inscrever no cartão

de crédito seu endereço para fins de citação e número de telefone para
reclamações.

6915 2006 EDUARDO SCIARRA Estabelece diretrizes para a introdução e operação do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens (televisão) com teCnologia digital e dá
outras orollidências.

0917 2006 LEANDRO VlLELA Insereve o nome do General Joaquim Xavier Curado no Livro dos HeróIs da
Pátria.

6918 2006 LEANDRO VILELA Inscreve o nome do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes no Livro dos Hérois da
Pátria.

6919 2006 LEONARDO VILELA Altera a Lei nD 11.265, de 04 de janeiro de 2006, que -Regulamenta a
comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e

tlll~llllllllllllltllllll!11321
Documento: 33128 - 1

2062 (JAN/OS)



324 Quinta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP. Fevereiro de 2007

C A <"~ A RA DOS Of P U TAOOS

- -- ---------------------------1,
PROJETO DE LEI

Ir ANOI AUTOR EMENTA

DI~ sub..:r a ntinlagraçc10 no ~mprayo dos funcioo8rlos 00 Banco CIo Brasil!
S/A derrl"ldO' no .")f).... 10 de 19'1~ i1 ;00:>.
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rede mundial de computadores (Internet) destinado a apoiar o pequeno
orodutor rural e o aQricultor familiar.

6951 2006 CELSO RUSSQMANNO Acrescenta parágrafo ao art. 525 e altera a redação do § 2° do art. 544 da Lei
nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - C6dklo de Processo Civil.

6952 2006 JEFFERSON CAMPOS Permite às pessoas juridicas dedUZirem, para dimensionamento da base de
cálculo do Imposto de Renda, cinqüenta por cento do custo de élqU'lsição de
material escolar doado para uso em programas governamentais da
educacão.

6953 2006 MOREIRA FRANCO Acrescenta artigo'a Lei nO 8.987,'de'13 de fevereiro de 1995, que 'Dispõe
sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços
Públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras

Iprovidllncias',
6954 2006 MOREIRA FRANCO Estabelece a obrigatoriedade da comunicação ao Congresso Nacional da

~
situação dos imigrantes no Brasil e dos emigrantes brasileiros no exterior.

Jª MOREIRA FRANCO Instit.l.li o Dia Naciona\ da \mi<:\racão Poltl.lguesa.
afiftí 2000 cABOJiJuo Cum;~ (lU ooadãu \lt::5empregado isenção de. taxo de inscrição em

1-
6957

~-,

concursos para provimento dEI caFQOS no serviço público federal.
2006 ANDRÊCOSTA Concede isenção do pagamento de contribuição previdenciária e dá outras

I providências.
6958 2006 L1NCOLN PORTELA Dispõe sobre a isenção do Imposto sobro Produtos Industrializados - IPI na

aauisição de automóveis para utilizaçãoJlOr representantes comerciais.
6959 2006 FERNANDO DE Altera a Lei nO 8.038, de 28 de maio de 1990, Que "Institui normas

FABINHO procedimentais para os processos Que especifica, perante 'o Superior Tribunal
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal".

6960 2006 SALATIEL CARVALHO Dispõe sobre a regulamentação das profissões de cabeleireiro, manicura e
Ipedicuro e profissionais de beleza em geral.

8062 2006 FERNANDO CORUJA Altoro (I Loi n~ 10.336. do t9 da dozombro de 2001, que "Institui Contribuiçiio
de Intervenção no Domrnio Econômico incidente sobre a importação e a
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
e álcool etilico combustlvel (Cidel. e dá outras providências",

69&3 2006 TELMA DE SOUZA DispOe sobre a regulamenlilçao da prOn~dU de Marinheiro de EsjlOl1e5 e
Recreio~

6964 2006 PROFESSORA RAQUEL Acrescenta a art. 27-A à Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. que
TEIXEIRA estabelece ditett\2e1> e ba&e& da educação national, rlisptmdc $()\:)re a

obrigatoriedade da existência de laboratórios de ciênCias e de informéUca nas
escola públicas de ensino fundamental e médio.

6965 2006 PROFESSORA RAQUEL Acrescenta o art. 31-A à Lei nO 9.394. de 20 de dezembro de 1996. que
TEIXEIRA estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. dispondo sobre a

obrigatoriedade da existência de educadores assistentes na educação

0966
infantil.

'ioo6 INOCI:NCIO OLIVEIRA Cria a profissão de Cuidador.
'6061 2006 CARLOS NADER Dispõo sobro 3 proibiçõo ela pem13nt\ncia de equipamentos fixos de radaros
-~ f---- inativos em todas as rodovias de todo o território nacional.
6968 2006 CARLOS NADER Dispõe scbre a obrigatoriedade da realização de exames médicos para

detectar. precocemente doenças ou restrições alimentares, em todos os
.alunos do em,ino rundamenkll dtllodo o lerrilório naGional.

6969 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatoriedade da numeração de poltronas onde qcorram
I eventos culturais e efetuar a venda dos ingressos com'o número ,de cada
! poltrona em cidades com papulacão suoerior a 50 mil habitantes.

6970 2006 MAURICIO QUINTELLA Dispõe sobre a isenção 00 pagamento de pedágio. para os~elculos
LE:SSA automotores de propriedade parliculardos Oficiais de Justiça em diligência,

6971 2006 MAURICIO QUINTELLA Allera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui o Código de
LESSA Trânsito. Brasileiro", para garantir \i'lte estacionamento e pararla 30$ \'elcu\O$

de Oficiais de Justiça em dil~ência.
6973 2006 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a criaçao de uma universidade federal no Municfpio de Duque

de Caxias.

6975 2006 NELSON PELLEGRINO Disoõe sobre a formação compulsória de provisão. pelas empresas

1111I1~11111!11!111111111l11323
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I pfQçtadoras de "GI'\ItçOQ. p"rõll o ~:lIIn",nlo de obria:aci\Af:; Ir~h~lhl ...tR~.

0916 2006 CARLOS EDUARDO Estabelece regime tributário especial para feiras. exposições, convenções,
, ICADOCA congressos e aUvldades internacionais congêneres. organizadas no pais. e
,

(já outras provioências.
6977 \ 2000 IVITORASSI \ C'ld d:.hduf1i:tl t1d CUlllJil.1l.Ji~u 3uLidl wbro o L~ ~tqujdo !SObre 89

i I Instituições financeiras Que menciona e da outras orovldênClas.
0978 120061WLADI\lIR COSTA Dispõe sobre a criação de uma universidade federal no Municlpio de

B~rcarffia.;6979'""20,' ROSINHA DISpõe sobre a responsabilidade solidária do mandatano cujo mandato &aja
i I oulorga<!o por empre.. domldliada em torritório ou pais com lnbulação

i i

favorecida, indui crimes como antecedentes para crime de 'avagem- ou
I ""ullBr.>n 00 bens. di,"'~ ••a""es ~ dá outras nm';dências. ~

6980 2006 1LAURA CARNEIRO Allera o § 4" do art. 29 do Oocrelo-Lei n" 221. do 28 do "'.....iro do 1967,
acrescentado pela lei 9.059. 00 13 do junho de 1995. o da outras

-6081 !26ôG\ ZEZÉU RIBEIRO
I nm"'~rK..ia':..

Accogur.:a :'IC f3mlliac do baixa renda ãSlÕõilitência técniC41 pública 8 gratuita, , oara o D~,,-I~. a consInJçâo de habitaeão de rnlaresso _ai.
~T~~~IJ6-1PAlJLO -MAGALHAES Exonera do lP: m~auinas aor1colas e Iw'siculos utilrtarios de uso aar1cola.

6966 ,7006 JOAO PAULO GOMES Dispõe sob,e a obrigatorioda<!o de apresonlaçilo do compro_te de
DA SILVA aqulSlçao de telefone celular no ato <Ja naollltaÇoao da rH~l.IvCII Ilnhij junlu à~

concessionánas do servico.
1-~981 . 20il6 DIMAS RAMALHO D~õe sobre equlpamenlos de seguranCél cara veiculas novos.

691lB 1"'006 CHICOALE~R __ i_Dá nOva rtlÇlação aQ_~._18 da Lei nD 9.5U4, de 30 de setcmbrooo 1997.
6989 I 21106 ORA CLAIR 1 Altera o capu! do art. 13 da Lei nO 10.192. de 14 de fevereiro de 2001. e seu §

2'.
~~c

6990 2006 ORA. CLAIR Reglilamenta as proflssoes de Martre o 00 Garçom e estaoelece as
condlç'i:lPs de trabalho

6991 21lOG DRA. CLAIR Dispõe sobre o CaltrOIe de jornada de molonstas condutor de velculos
rodovianos de transpone de cargas B passage-.Lros.

6992 201l6 ANDRE FIGUEIREDO Reduz a O (zoro) as allquotas da OO/1lnbuoÇ<>:> para o PISIPASEP o da
conNG .nc;idClntC$ sobre "':5 rcc.cita~ deGOrTCntc:J de multo3 roooia6ri08 i
controtuais,

6993 2OC<3 RUBENS OTONI Aê(B5cenla inciso ao art. 12 e ao art. 14 da Lei nO 9.394. de 20 de dezembro i
i óe 19%, que "Eolabe\ece a. dlretrize, o bases <la ollutaç!J~ nacional", para
I assegurar a t1Derdaoe 08 orgamzaçao (Ias enttCla08S represanlatrvas de
I estudantes.

'&9&4 2006' PERPETUA ALMEIDA Concede indenização aos familiares de PoliCiais Federais mortos no exerciClo
-- das suas~a.tiv!!:tades profissionais. . .. _~

_6995f1lU6 PAU,-O(~OÜ~A Declara Patrono da Educação Nacional LEONEL DE MOURA BRiZOLA.
6997 ;?OOH COMISSAODE Allera a 'adaçao do art. 17 da Ltli n' 8.429, do 2 do junho de 1992.i LEGISLAÇAO

PARTIr.IPAT IVA
699ã- 2oo'G- coi..iiSSÃODE At1Elra o D9Cl'ero-Lei nO 2.848. de 7 de dezembro de 1940 • Código Penal - e

LEGISLAÇAO aumenta a competência do Tribunal do JÚn.
, ' . PARTICIPATIVA
r7õO~20Õ6 I eM'LOS NADE" Toma obrigatória a ln~~ de pAra-raiob om lOCAis abertos doatinadoe e

arande CDncenlracao do oossoa. da 101TTl" oue menciona.
I 7002 2006 I CAR~OS NADER Toma obngatóna 8 afixação no acesso pnncipal de ediflclO8 pUbliCOS de IOdo

o Iérritório nacional, de comprovante relativo as suas condições de segurança
~ i e fUncionamento.
: 1004 2006 ~ FRANCISCO ESCÓRCIO I~Iera a Loi ~;" 9.709. da 18 de novombro do 1998. quo regulamenta a

I execuçào do disposto nos incisos I, 11 e III do art. 14 da ConsIJluição Federal
'1 n3íd a\\erar cnleno com -m,\as. à cnaçàü de Estaóo.

7005 2006 I GONZAGA PATRIOTA !Modifica a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, eslabelecendo pré-
, requisitos de habilitaçao para os condu1ores que lencionam prestar serviço de

· i
transpcrte remunerado de bens ou passageiros em veiculo automotor de lrês
rodas e dá ouIras Dro'lidilr1cias.

l-io06 1"2-006 COMISSAODE Prupõe alterações no Decf'8lo-lei nO 2.848, de 7 00 dezembro de 1940. do
l __~~ LEGISlACÃO I Decreto-Lei n" 3.689 de 3 de outubro ce 1941, e da Lei nO 9.099.!-~~

1IIIIIIInl1!IIIWI_llln/)~1 m
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PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
PARTlCIPATIVA setembro de 1995, para facullar o liSO de procedimentos de Justiça

Restaul3tiva no sistema de justiça eliminai, em casos de climes e
contravencões oenais.

7010 2006 JOSE DIVINO Dispãe sobre a Regulamentacão da Profissão de Babá.
7011 2006 VITIORIO MEDIOU DispOe sobre a obrigatoriedade de as empresas transportadoras onenlarem

os passaoeiros sobre a prevenção da trombose orofunda.
7012 2006 VllTORIO MEDIOU Dispõe sobre o uso de detetores de metais nos acessos aos

.. .. "
estabelecimentos de ensino.

7013 2006 FERNANDO CORUJA Acrescenlao-artigo'310-A ao Decreto-Lei na 3.689, de 03 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal, para proibir a prisão em flagrante e a exigência
de fiança quando verificar que o agente praticou fato penalmente
insignificante ou n::ls condições do art. 23. I. 11 e 111. do Código Penal
(exclusão de ilicitude).

7014 2006 IVO JOSE Estabelece incentivos fiscais para eooperalívas de transoorte.
7015 2006 IVO JOSE Regulamenta a o{erta de tínl\as c,o SQNiço 00 transporte roOOllián13

~.
interestadual e internacional de Dassooeiros.

2006- IVO JOSE Altera os arts. 271 e 328 da Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a remoção de
veículos aoreendidos e sobre a alienacão de velculos não reclamados.

7017 2006 IVO JOSE Dispõe sobre a dedutibilidade dos gastos com atividades f1sicas na apuraçãO
da base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas fisicas, nas condições

7õ18
' cue determina.

2006 IVO JOSÊ Altera a Lei na 8.987. de 13 de fevereiro de 1995. estabelecendo a
obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos discriminarem as
parcelas Que compõem as faturas cobradas dos respectivos usuários e dá
outras orovidências.

7019 2006 IVO JOSE Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trnbolho, para garantir a
percepção de direitos próprios da hora notuma quando da prestação de horas
extraordinárias na forma espedficada.

7020 2006 JOAO HERRMANN Altero a redação do art. 80 da Lei nO 9.719, de 27 de novembro de 1998, que
NETO dispõe sobre nonnas e condições gerais e proteçao ao trabalho portuário,

institui multas Dela inobservância de seus oreceitos, e dá outras Drovidências.
7021 2006 MARIO HERINGER Altera a redação do art. 134 da Lei na 8.069, de 13 de julho de 1990 Que

2006 'BETa ALBUQUERQUE
"DiSPÕe $ONe o Esta\u\o oa Cnança e ÓOM.9l&SC8n\e". . ._

7022 Confere ao munic[pio de São Leopoldo o titulo de "Berço da Colonização
Alemã no Brasil".

7024 2006 ALBERTO FRAGA Acrescenta o art. 3S4-A ao Código Penal, Decreto-Lei na 2,848. de 7 de
dezombro da 1940 e dá outras providências,

7025 2006 ANDRE FIGUEIREDO Acrescenta inciSO ao art. 25 da Lei nO 5.700, de 10 de setembro de 1971. Que
"Dispõe sobre aforma e a apresentação dos Sfmbolos Nacionais, e dá outras
providências".

7026 2006 ANORE FIGUEIREDO Altera a Lei n" 10,994. de 14 de dezembro de 2004, para det6fTT1inar o
repasse à Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brilola c1eum ellemplar de
cada Dublicacão depositada na Biblioteca Nacional.

7027 2006 ANDRE FIGUEIREDO Disoôe sobre incentivos fiscais para a contratação de mão-de-obra.
7030 2006 MORONI TORGAN Acrescenta artigo ao Decreto-Lei na 2.848, de 7 de Dezembro de 1940.

7031 2006 RICARDO BARROS Suspende. pelo prazo de cinco anos. a vigência dos indices de produtividade
rural, previstos na Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

7033 2006 AROLDE DE OLIVEIRA Acrescenta o artigo 19-A à Lei nO 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que
"estabelece nonnas gerais e critérios básicos para a promoção da
oCGs$ibilidaóQ d:v.:. po~oeos portadoras de óooci6ncia ou com mo'Di\idaó9
reduzida. e dá outras orovidências",

7034 2006 LUIZ ANTONIO FlEURY Indui art. 82-A à Lei na 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.
para proibir o ingresso de qualquer pessoa portando aparelho celular ou de
radiofreqüência em eslabeledmento pri!:iional.

7035 2006 ANTONIO CARLOS Altera o inciso XV do art. 41 e § 10 do art. 52. ambos da Lei nO 7.210, de 11
PANNUNZIO de iulho de 1984, Lei de Execueâo Penal.

1111111111111~111111111132S
Dcx:umento : 33726· 1

2062 (JANIOS)



328 Quinta-feira 1" [,IÁRIO OA CÂMARA DOS OEPUTADOS - SUP. Feveleiro de 2007

DOS DEPUTADOS

I

N' ANO r _-_-~A_7.U"'TOR=---TI---------,EM=E""'NT;r"A'=--=--=--=--------1

7037 2006 lullANTO.\.) hELI1Y MOOlh.::a ... lOl nO ~ 4,.. , t..I~ 111 d~ IUtlo dd 1997 • ltJl Ge~1 de I

I __!~~=~~r::,~~~a;~dn~':.~~~sdas ,:radoras de ~~'ÇO móvel o I

I
"7D38 '1 2006 1' LiURvÃl-õRLÃ-ro IlJi5Põe S(,lJre Li ubrigál.JricdaCk: da ctp,csenklÇcJu ae IIlSCJtçao 110 Rt:;ylmtJ,

GGra\ de ProvidÕflCia Soei;]1 ou d9 Regima Próprio dos SeMdores Puhlico,:;,1
para abertura de conta barcMa. I

i I

escudo, 110 t.~:..lC ... d:. Rto de Janeiro.
7050 2006TJAIR BOLSONARO Auloriza o Podei' ExewUvo a cnar um Colégio Mil"'" no Bairro de Raalengo, :

"',urM:.iplo 00 R~) ~-L<!!'~o.~I do E~\ado 00 Rio de. J21ne'lfO.
7Q52 200ti . -IARA ~~f(NARDJ InstihJIO Dia Ni,s":lQnal ae Cumbate a Homufobla.
7053 20061 ANTONIO CARLOS A:tera dispositiYos do Deereto-LeI nO 2.846. de 7 de dezembro de 1940 -

I

: BISCN~. ' Código Penal ·Par1e Geral do Decreto-lei nl) 3.689, de 1J3 da outubro l1e
11941 - CódIQo <la Processo PanaJ: de Lei n' 8. 072, de 25 de julM <la 1990: .
e da Lei n° 9.455, 07 de abril de 1991.I

~7054120õ6]MOREiRA FRANCO IReguJamerúa as abvidades dos proliSSiOna.. de artes ma<tials, capoeira,
~~=~=_--lI.l~"'"".'no~"':',...:.".'lIrt bnrtvhoRrrl. o;kl'tlFt. FI' rtit nUlrRq pmvirlAn("ja,:;.

I 7055 ,~:õc. MORf. r~~A F:)A~C(: ,\çrcJ'~eI11.1 o li ':;t'.' XIH al 11.:fI da L.oJlllo 9.47'2. du 16 de julhv â\~ 1997. LEh

1 ± Geral das Telecomunicações, estabelecendo a obrigatoriedade do registro do
número dlLsérie~relhos com ~sJi.!l.~'~as,!:,:c-,,--=...,..._,,----,-_~=~

'.-iõS6 '::",O€: MOf<.~ir{A rMNCO Dá nova rodaçu..J ...o art. '.! ~.J Lei nA :.d)9'J. de 26 de :loJlombro do ~005.
r lia dis - sobre os Juizados Es 'ais Civel5 e Criminais.

7057 ?006 ÃRV KARA---'- De~tina à Fundação Nacional do ndro· FUNAI a renda li(Juida de um teste

f...,=.,.-jl-,-,~ I das loto"a;:, (16 10I...",8roS, bIUI9!~"'!!S'-'e~prl'!.'!ogn~~O!!.:SIJ~cc!::s~=====c:_:===~
70}~a 2.~~~~!_K!.'_R_A ~na restnçoes para a prOdu@ Importaçao e uso <:18 ljlspersantes ~mlcos
7059 :'l'llf-j, ;..RY !(ARA It"lStllul o (l'a NatIOnal do SlI1dlCJlista

I,7060 I<Cu('( GERALDÕ1HADE-U---1 AcltiSC8ntaO§ 3' ao artig<i4s3dO Decrolo-lei nO 5.45'[ do jOdernalO~de

I '\943 - Coosol"ldacão d''lfsle;s ao irabalho - Dara definir Que a r.on~ 09
, 'lPoSbntadl)ria IA"rorltánea não impl'CCl em r8"3,:,lsao do contratlJ~ trnh.~lho. a

. I ' da outras rovidências.

r7039 2006.~RVAL ORLA~O -, ~~~~J ~~~ :rd~ria!~-"'~~~i~~i~~~~~i.~~~ld:eS~~~~~ e Regl~~

[
7041 2006'1 CARLOS NADER------rToma obrigaI/ma a e~ilicaçao do bpo sangulnao nos cracMs dos

k=,..:-==,,""===------lI~ru~nc.i~)nariosde ~~~!...p.Ltbhcas.em lodo o Temtóno NacIonal. ,__
i 7042 20Q(i CARLOS NADER Det'::fmina a ct>r'igoJIOI,('C1:'1e da dH( f1~J~ ~'ll fFE:~i';.o~ d~ segurança

I I
Imáxima. das pessoas que cometerem o crime de estupro e dá outras

L-~. . i provl~ências.
!7õii 200G, CARLOS NADeR . Dispoe .~ure • \lfOi~o <la ~ua";qu<lr Q'-l\lill"monlos ""nero. om
I I ImanlfMtaçi'\AR ru."INIr-";:Ul;, fm1 fiiRIArr.bl in1flrior ~ seiscentos metros. de
I hospdais e casas de sailde. bem como, bibliotecas públicas, igrei&s e

h,. ~ je5Wlas, quana... em CUrtA)...Jmenlo, em cldadt:~ e:.:m popL.lação sUjXlnor Q ~IJ
' mil habilanlos. :

: 7044 ,2000 DANIEL ALM{IOA Dispõe sobre li criação da Universidado Fodcral do E.Jd.remo Sul da Bahia· :

I I iUFE~B, no Es.ado u. ~.n,. e dá oulras p"'viO."".... I

1
1045i7.00ti i~,Urli:filNGi:.H---D'spóesoDre a"nãõ,iiClcsencta CIO IPI, <'a COfiNS e do PtS/PASEPnã"

i:
I ti uisi o de ma !.Moas e Iralores efetuadas las Prefeituras Muflici ais.

-7046 :?r~ ~COlN PORTELA A1ltHCl a Lt>i nO~; 131", .!•. 19 dç fevoreiro df' 1993. conce:.-1ell{'o às e~:ssoras

L I da Radiodifusão Comunitána o dir&1to <le veicular conteúdos astritamenle
_~ religiosos.

7048 200( ,'AIR OOLSONARO . Alie;. a rodaç:lc 0' J~ 86 ;a le; n' 9.503. de 23 de ,""embru do 1997, queI . I lln~fituiuoC6di de Trânsito Br3sileiro.
. 7049 . :?006 JAIR BOlSONARO~Autorl;:o o rodor E.II.ccutivo .a criar um Col~gio Milit.:n no Município do

,{

2006 LEONAROO PICCIANI AulofW< o Podo< Executivo a criar a Escola Técn-oa Fod~ral do PeUóleo de I

~~---i-- S~C) Go ,110 n" Ectsdo dr' Ri(, dQ '::lI1lõ1lreo.

I. 7062 i :2006 r-LEÕNAROO PICCIANI Autoriza o Poder EK8CUtlvo a criar a Escola Técnica Federal do Petróleo de I
__ ----..1_ ~ .. llabo.!aí. no Estado do RIO de J~neiro. ._

11111111111111~illmlll!!~~jl~
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ND ANO AUTOR EMENTA
7063 2006 COMISSÃO DE MEIO RQvoga o artigo 27 da Loi nO 6.453, dlil 1977, que comina pêM riA mduMn

AMBIENTE E para quem se manifesta contra atividades nucleares.
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

T064 2006 COMiSSÃO DE MEIO DiblJÕe bulm~ êI rtlSIJuJJ:.i:Ibilidllde civil por dano:; radiativos decorrentes de
AMBIENTE E acióente radiolbgico e da outras providências.
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

7065 2006 COMISSAO DE MEIO Dispõe sobre a proteção aos trabalhadores ocupacionalmente expostos a
AMBIENTE E radiação, regulamenta o art. 12 da Convenção 115 da Qfganização
DESENVOLVIMENTO Internacional do Trabalho e dá outras providências.
SUSTENTÁVEL

7067 2006 COMISSAO DE MEIO Dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastramento de fontes radioativas no
AMBIENTE E País e dá outras providências,
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

7068 2006 COMISSAO DE MEIO Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes no 6lgao
AMBIENTE E regulador e fiscalizador da área de radioproteção e segurança nuclear.
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVCl

70&9 2006 FERNANDO DE Altera o art. 431 do Decreto-Lei n" 3.689, de 1941 - Código de Processo
FABINHO Penal.

7070 2006 PAULO LIMA Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho· CLT, aprovada
pelo Uecreto-Lel n" ~.4ó:l, de 1° Oe maio de 1!:J43, a fim CIO estabeleCer 3

I Dossibilidade de prorrOQ3cáo da licença-matemidade por sessenta dias.
7071 2006 ORA. ClAIR Altera a redação do caput e do § 3° do art. 13 da Lei nO 8.036, de 1t de maio

de 1990, para alterar 3 remuneração das contas vinculadas dO Fundo de
Garantia do Tempo de ServiÇO - FGTS.

7073 2000 ANTONIO CARLOS Cria o Programa de Infra - estrutura e Urbanização - Prourb, para a
MENDES THAME implementação de ações voltadas para a infra-estrutura urbana.

7075 2006 ROGERIO TEOFllO "Concede isonção do Impo~to de Renda aos: Ex-Combatentes".
7076 2006 COMISSAODE Disciplina a doação de meios e recursos de tecnologia de infonnação,

LEGISLAÇÃO conforme previsto no artigo 17, inciso 11, alínea "a" da Lei nO 8.666. de 21 de
PARTICIPATlVA IiunhQ de 1993.

7077 2006 COMI3SAODE Alltlril il Lei n° 8.069, de 13 de julho dtl 1990, Que -Di5p(ie 5Ubrt:J o Eslalulu
LEGISLAÇÃO da Criança e do Adolescente e dá outras providências:
PARTICIPATIVA

7078 2006 COMISSAODE Altera os artigos 315 e 359 do Código Penal e introduz o artigo 317-A.
·LEGISLAÇÃO
·PARTlCIPATIVA

7079 2006 COMISSAODE Altera os arts. 206 e 207 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
LEGISLACÃO sobre o EstaMo da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras
·PARTICIPATIVA providências.

7080 2006 COMISSAODE Acrescenta o art. 331·A ao Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940-
LEGISLAÇÃO Código Penal.
PARTlCIPATIVA

7081 2006 COMISSAODE Altera o art. 33 da Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
LEGISLAÇAo Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
PARTICIPATrVA

7082 2006 TARCISIO Acrescenta parágrafo ao art. 1D da lei nO 6.494, de 7 do dezembro de 1977,
ZIMMERMANN que "Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino

superior e ensino profissionalizante do 2° Grau e Supletivo e dá outras

~.
Iprovidências" alterado oela Lei n° 8.859. de 23 de março de "1994.

2006 MARCO MAIA OUallllca e oa oUlras provioenClas ao pertll prolisSiograflCO, no § 4° ao artigo
58 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991, parágrafo induido pela Lei n°
9.528 de 10 de dezembro de 1997.

7084 2006 CELSO RUSSOMANNO Disoõe sobre novo limite das penas privativas de ~berdade.
7086 2006 CELSO RUSSOMANNO Acrescenta parágrafo ao art. 331 da Lei n° 5.869. de 11 de janeiro de 1913 -

CódiQO de Processo Civil.

Igll~111111111111111l11327
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PO Ól<J çã<> \'l
: çanç;oo volunlanamomo ou que seja dôador dA 6rgAM. M~ t"'.JV'\t1IçfiHf; /lUA

i••pacifica.

AUTOR~ EMENTA
fi I INQ,TON AliA'''' a I Ri nD!i ~17. dA 10 c1e ~tAmhro de 1973 (entroncamenlO da B~~.163

AGUNDES ' ao entroncamenlo com es BR·242 e BR· 158. no Eslado de Maio Grosso .
ERAlDO RESENDE ; Acresc~ntJ o inciso VI ao § ZO do aft. 121 do Oecreto-Lei n.o. 2.B48. de 07 de

df:!zembro de 1940 ~ Código Penal. para Qualificar o homicldio praticado
I ccntru ~l'.: de 36QUronço pubUee no OlCorciCtO da fun~o.

ANESSA GRAllIOTIN DISpõe sobre a cobrança da taxa de estaciorlamenlo por Shoppings Centers.
Suoormercados. e Hioermerc.ados.

-OCENCIO OLIVEIRA Dispõo sobre a outorga de canais de televisAo nO Sistema Brasileiro de
1e ell'lSào OICl~lal para as entlOooes que menCiona.

ERNARDO ARISTON Altera a redaç,ào do art 16 do ESlaluto do Oosarrnamento. acrescentando os I
explosivos ertre os objetos que bpi1icam as condutas que são vedadas ao
infralor. -

RYKARA criaãSemana Naoonal do Motociclista. -
IMUNDO SANTOS DISpõe sobre Isenção do pagamento de taxas em processos salebvos,

reallz.ado$ , aos 6 et\\ieaoos da admi,ru'5tra 'bI\ca a quem doar

N° ANO

7109 12006 GONlr CIO De OI.5ciplintl a~ oh",dadaa profiMionoll' rclllcionlldas com .(] lnfOfTTlático.

AND"""RA~O"''''~=,---__.gCo=m""nullação e Sislemes de Informaçào e oulras cooalalas. d
7110 I; 20:t:CARLOS NADER Toma obngatóna a afixaç.1o de aviso de l(jenlificaçao do alendifTIenlo I

pnontário às rMSS08S com direitos gara 1'1 lidos pelas LeiS nO 10.048. de 2000 e
1-----.__ 10.741, ae lUO), nos IDeaIS que mencl()(la. I

I 71" '12006 I CARLOS NADER Toma obl'lgatOrla a instalaçao de stst:erna de bHndagem em postos poticiais:

! ! __ ~:~dnê=~_~e_ segurança~ ~~ todo_o_l~ml6riO nacional. (l d~ outras

7113 2006· JOÃO ALFREDO' Altera e ac",,,,,, dl!lllOsilivos. Lei n° 8.629. de 25 de fev.miro de 1993, e dá

I-- f oulras providências.

,
71fs 2006 JoACiALFREDO A1ter. e acresce dispositivos. Lei n' 5.669. de 11 de janeiro de 1973. o

r.Mign nfl~M Civil. iA lU nutr.ts pm"if'1Anr~~

~7116 i 2()4)6 JOÃO ALFREDO ·~M-.-ra-d'-sposilI--· '-O-<la-L-..-·~~~6~.363--.de-O~1~d7.-<le-2-,,",-b1-,,7<1e-\9~1~l\-.-e"'dá~<>I.ll~_-l
I i _~_~__~__-111'n<roVldêne.ta5.

~mÍ' I ~or!6' ARY KARA Allera a Lei n° 10.420. de 10 de abril de 2002. estendendo a agricuIlc<e.
i familiares de lodo o Pais DS beneficios do Seguro-Safra.

Altera o art. 2Ul da L8I nl> 9.~03, de 23 de setembro cse 1W7, que mstJlUl O
Código de Tr.lnsito Brasil..ro. para dispor sobre a nolillcação da auluaçAo e a
defesa nrévia dO condutor.

1119 2006 CARLOS NADER Cria o PrograMa de Atendimenro Psicopedagógico e Social para atender as

I
escolas da reoe pública e priliada de enslOO ful'ldamenlal de todO o tetTilOno

k~.,--I~~-I--~~~_=~ __--..,,,nac,,..,,,,o,,,n,!!a1,,-,.'!e.!"dé outras ntnvídências.
7120 20061CARLOS NADER Toma ob<igat6lio o e.wlO de comunicado aos pais ou responsaveis por aluno

I I "

h
l1a mdA f1l1hhr.a fi priv:1l1a. a mspAlln da qURntldade de lalll'l que o aluno

I ; obteve, ca f_a que menciona.

I 7122 .' 2~006·-~~··E~D~U"'AR=DO=""G~O~ME=S=---I-Co~n-ce<l-e-a-ded-7uç;-ilo-7dO-S-g-as~tos--co-m-med-"ic-a-m-ent<>s--.-na-s-co-n-d~iç""lIe7s-q-u-Ie
f-,;==-i-==-h-===-,-;==~_---j~o~."" ••,be~leeo~c.",n~_~.2!!.~o do Impo&lo do RQnd3 doe p8.H03& flBica6.

71231 :''0061 MARCOS ABRAMO Estabelece o direito do usutlr10 de seMÇOS de telefonia de ter seus pedidos J

I I de novos s.ervlÇ'>S confirmados por moio de corresPOndênoa, e de ter sua

f
:d ooticit.Yin. nua<\do loira·noi,; via te\efOOica. arava<la ""ia """,adora.
7124 -2~wlARCOSABRAMO i f:lol.dllt:t'ttUt nlU;::IIU",Ub pi:lIH U icI~ di) t:fflSlltll SU~Jt:mu. 00 l:I:!>I.Jl..ldnlt:l:!> ~tm

lenham ~ destacado como alle~sno ensn"lO médIO
7\2~ -iÕ06 ANN PONTES -+ínslrtUIO [);a NaCl()IIaI dos E""ropnados e AUngidos por Aguas de Barragens.

I I~ $(Jr comemorado no dia 22 de dezembro.

I l1'itil2..N6. PEHPÊTUA AL MEIDA tAcroscenla pa'"Qrafo ao art. 2" da LeI n~o·'!.e'-.0~1~9.-d~e-l'""~d""e-a~b-n~1 ~de-:-19"'90=-. ""pa""raccl
"__.~L . .~@oolecer, como reqUiSito para o finanaamento ~~mt1ramas de

11)1~I~Ellllllllmmll'!11m
OOCu/TIenlo : 33726 .. 1

2062 CJAN:05)
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DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
desenvolvimento econômico a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, a manutenção ou expansão dos eml>rooos.

Altera o artigo 10 da Lei na 9.503. de 23 de setembro de 1997. que Inslitui o
CódiQO de Trânsito Brasileiro.

Dispõe sobre a implantação, em nival nacional, de um banco de dados para
identificacão de todos os brasileiros através de seu código genético.

DispÕê sobre a padroniz3o;ão. pelo PodAr Executivo, dasdenominar;ões e
siglas dos servicos bancários olerecidos aos clientes.

Tioifica o oorte de arma de Qualquer tiDO em P«l~díO.

Permite que as doações feitas a Santas Casas e Hospitais Filantrópicos
sejam deduzidas do Imposto de Renda da Pessoa Física apurado na
Declaração de Aiuste AnuClI.

Determina o atendimento de preso perigoso somente por derensot~blico.

"Djspóe sobre o funcionamento de hotéis restaurantes, bares e similares·.

Institui o Programa Nacional de Auxilio a estudantes carentes matriculados
no ensino médio.

Altera a alíquota da contribuiçãO a que se refere o inciso IV do art. 6Dda Lei
na 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicaçõos - Fust, o acroscenta receita ao Fundo
Nacional de segurança PÍlblica - FNSP, a que se re~ere o art. 2'" da lei n'"
10.201, de 14 de fevereiro de 2001.

Tipifica o crime de uso ou porte de aparelho de comunicação clandestino em
loresídio.

FRANCISCO GARCIA

ANDRE ZACHAROW

EDINHOBEZ
MANATO

MORONI TORGAN

MORONI TORGAN
MORONI TORGAN

JOAO HERRMANN
NETO
JoAO HERRMANN
NETO

FERNANDO CORUJA Acrescenta o artigo 6-A à Lei nD10.820, de 17 de dezembro de 2003, que
<lispoe sobre a autOrização para 095cooto de prestaçOes em fulhd lltl
pagamento, para limitar em seis por cento ao ano a taxa de juros reais
referente a concessão de crédito a litulares de benefícios de aposentadolias
e pensões do Regime Geral de Previdência Social, e dá outrasjlrovidênclas.

JOÃO HERRMANN - Acrescenta artigo à Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997. que "inslitui o
NETO . Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre a veiculação de frases

educativas de trânsito.

7145 2006 GONZAGA MOTA

7127 2006 JOSÉ MILITA0

Dispõe sobre a repactuação das dividas originárias de operações de
empréstimos, financiamentos e .operações de arrendamento mercantil
formados com base lia Lei lio '\0.820, de n de dezembro de 1.003., e dá
outras providênCias.

~ 2006 -O-RLA'-=N;;:;D~O:-;F=:A:7N~T:-;AZZ=I~N:;-I-+A:;':c::'::reC=sce=-<:';n"7ta":'=pa=rá:;=gC=;ra'-;fo-ao-a"7 rt .--;2;;-;1:-d-;-a--;L=-e"7j -n::-D -;::-8,-=77.42::-,-d~e--;1;-;;;99;;:3;O-,"7L-e~i "Org----'a--;nica;---;d-ia
Assistência Social.

f-yf47 I 2006 ORLANDO FANTAZZINI Estabelece a obrigatoriedade de realização do Exame de Corpo de Delito em
qualquer pessoa antes do seu recolhimento à prisão e dá outras
orovidências.

[0 7.006

-7131- 2066

7132 2006

7133 2006

7135 2006
7138 2006
7138 2006

7140 2006
7142 2006

7143 2006

7144 2006

7148 2006 JAIR BOLSONARO

7149 2006 JAIR BOLSONARO

7150 2006 JAIR BOlSONARO

7151 2006 JAIR BOLSONARO

Acresce § ]0 ao art. 115 da Lei nD9.503, de 23 de setembro de 1997, que
i"sliluiu o CódiQO de Trânsito Brasileiro.
Dá nova redação ao inclsO IV e acresce o inciso IX ao art. 244 da Lei na
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Transito
Brasileiro.
Allera a U'ddl)'ãO du im;iso I, IJu alt. 41 dCl Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social e dá
outras providências, assegurando o reajustamento em percentual .igual ou
superior à variação da receita corrente líquida - RCL da União no ano
antenor.
Altera a redação do inciso I, do art. 41 da Lei nD8.213, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre os Planos de BenefíCiOS da Previdência Social e dá
outras providências, assegurando o ,saiustamento em pe~nlual igualou
superior ao concedido ao salário mlnimo na mesma data.

7152 2006 LUIZ ANTONIO FLEURY Acrescenta parágrafo único ao art. 769 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de
maio de 1943, ConsoJidacão das Leis do Trabalho· CLT.

7153 2006 CEZAR SILVESTRI Acrescenta dispositivo à lei nO 9.250, de 1995, que altem a legislação do
imDoslo de renda das pessoas físicas e dá outras providências.

I"1_.ii"_5;--t-~20n.O:;;:fi;-t~W=EL;-;LC-;I~N;;;G~T;:;O:;CN;-----+-A~I:!'te:'::ra=a-'7'Le-:'i"-'n~D::::9:-:=.5:::0:":4~, ~d~e~3õ':0::"'::':de=se~t"::e'-'m7b'-'ro=de~1J:E:99~7=-,:'::q""lu~e~d":'li"----:SDÕfI-::---SO--=b-re-a-is

111!~llllllllllllllnIlII1329
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PROJETO DE LEI I
N° ANOT AUTOR T EMENTA I

, !FAr,IINnF~ MmlAA (1::1"' R!=i. A1AM;hAf.. autorizando a realização de showIIlloos comi
· artlslas rBnlOllalS.

,
Tl56 20061 MORONI TORGAN !Acrescenlil O inc. VII ao art. 50 da Lei n° 7.210, de 1984, para eslabelec~I

•come' falt. grave o preso que se recusar ao trabalho no eslabelecimenh)

I ~oionor.
7157 20061 ARV KARA Moo;[lCO o ano 285 da Lei n' 9.503, de 1997 - Cb<logo.de Tràns;to Brasileiro, I

1--.- .1--_ __o ____ ~_ ".1.r~.r1~··obtEi_orPr.~_cQ.ntraInl~içaode_~r'alldade. __
7158 20061 ARV KARA --rQi,;póe sobro a obrigalorioda<le de examos médicos dos alunos da educação

I Infantil e do df'Ismo fundamental,, .
" o ~ ~ ~, ,

I 11 •. .) I' ,1r1{i ~ARY t\i\R,I\ ~AIt(oI'" a Lt:. n 9.~.1 Je •. dtl! setembf.o de 1997. Que Instltul.O CódlQO de
~ ~ _ , Transito Brasileiro. para dispor 5(lbre o arqUIVamento do auto de u,taçao. I

I 1160
1
, 20')6 ,ANDRÉ DE PAULA ,Modifica a Lo; nO 8.977. de 6 de ianeiro de 1995, Que 0<ispóe sobre o serv;ço!

. I ~e TV :a \:4ll0 " diJ ·...)u!J "S P\'Ol4ldéooas-, prolblndeJ a cobranç.;.s ~ tan(a,

~
__~ . __ 1__ Imensal sobre ponlos adIcionais instaladoS no oomicnio do aSSlIl8nte. I

7162 ,i{KJG1Cl\RlO$ M9TA _u __.Çnaa U~.~a1• .fOO<lra\ ~t«l[\e1~ lI;n",_ _ II
.lltk+~' ..t'31.\rhrJ'JV; iC::lWbC'CoCt.l a ObrigOlOricd.lÓO do protoçllo omblo~bf por EIlIaOOIl 81
__ __~ -----t~M~0~ios_~el_CcaI?e_r:n_fÇly_altspela prod~o de en~rgla elou com~t1~eis..
716!= 2{J[)6, ARY ~.ARA Dolcrrn ,'la ';Jubhcld:!de d.l nnritm dos recursos destinados a obrJ5 publicas. i

,

7167 20061 HENRIQUE AFONSO

7168 2Õ06!JõAO HERRMANN
NETO

Ipermlle a í1eduçao de medicamentos e de material d!lJtlliço na élpurdÇeRJ 00
· 11'lIL)Oslo d~ Rer\l~_1 a" <:.Ir d,l'; P7;.$IJ,:I~, fisll'"~~, r'I~2 conrls"'~'~!.2'5tabc~~

I
concede isellçêo do Imposto sObre Produtos IndustriaHzado& (IPI) na
aQuisição, pelas Prefeituras Municipais e suas autarquias., fundações.

l
e:nptt'::ias r,'~tJlicas CL de t :rJnL.f,ll<.i mi~l.J, de mjquin..ls. ~k::1...S, Cü.'1l:nhões

1--:==--'-==+~~====.,--_----1..!O~"!!3!OlU!!l;;"' !!,amentos, a serem lJlJllzados em obras oubliC3S.
7110 2006 JOÃO HERRMANN 1Obnga a contrat'lÇ.ão de segur" pari] os serviços de entrega que se utilizam

I--_-"__~"'!!F,..·I·, [liA fTI1.110Ctdotaft 'o,. "'111:1•••. lrir c;.

7170 2006 Nó HERRMANN IAcrescenta parãgrnfo ao art. 14 da Lo> nO 7.210 de 11 do julho do 1984, que
1--_.. ~ __ ,_NET(l~..__ . ~ .__. ,_I'~!!.daÉ"cuçaoPen.'!!,__ H ~

717~ I<uu(; IJOAu HERRMANN IAcres.centa arttg\l à LeI n- 8.ti6ô. de }1 00 ILJIlnO tIO 199':'-', pclrd. ",edar ~
N[TO ptlrbCip"'~ ~mult6~ em litJlaÇõca de OlTlpro~ um quo ~ 6'l'ide~e 8

1--_ , .. ..!!!i...~ncia rle cQI:I~1o IjnlcQ ._~""'=~~=~~ __~_
7173 2006; JOÀc. HERRMANN : Acrescenta a all""a "n° ao art. ao da Lei nO 9,250, de 26 de dezembro do

INETO : 1.995, quet,rata &lb", o~"'o de renda """soa ""'-'l.
1114 ~"nrtl JOI"'_' HI:RRMANN O"·p'-"'-· sot'fA o r ;lL.i'll8nrl", p'":lo POOer PubllCt1. ~l: _~onorános a advogado,

1---. +-_.--/ NETO 1 nomeado p;I.ra defonoer réu pobre o da oulras rvnvi<1Ancias
7175 2006 I PAES lANDIM rA"cra a rodaçao dos arts. 429 e 431 da ConS<>idaçOO das lois do Trabalho,

r
Viic: I rt .. ~"' •. nc, LO à \. I ,'J"··.l de ,J"rorli.!IZ

7176·t2Õ~~AES LANDIM ---L~esceJl.rágraf~São art. 1" da~ÇQl1so1odação da Leis do Trn."ba=lh",o~.__---J

r 7 '-i7-titiol; JOSf' -ÓIVINO AI'"r.l" lo; 0.' 1': r,20 de 17 de de'.nl~m do 2003
1·17~ j2000

1
' CARLOS NAu.Eh _. --j-TG'I\Q (,bngãt6n.;I d ., ..AolÇà..... de cãfiaz~:> lOCenlrvaOdO a OOaçâúoe 6~gaos e-m

, loc.ni~ quo fT.o)(\C.,ona. ~__---_-~--~---~I
7179 2006 !: CARLOS '\IAOF.R ·~-CK.IX~ sobr·;·;,;}:·essida.1e d~ presIdia r:1a segurança mãxima ':'<Jr3 pessoas

"~=~,~ L9':'~' wm.~!&~m \" ..n~s n80IOnôOs no ambito de lodo o Temtono NaaoF'kJi.
7180 2006 CARLOS "lADER IToma obrigolooo fOi,," do pede_s em lrenle ~s escolas publicaS e privadas

f!( 'o El o rit~!~n(\ '111:lOnalTI." pOO6fMõ...JN.'- rORGAN---'IAcresconta o ·art. 2i~ ~ le,", 10.826, de 2003, Pã" 8Siàbeloce< p8na paia
,d===~===__~ssãoda renl88'1a de dados ra o Slnann e S ma.

711fi"'2QO(i ItAOlifrr· ~ FRANCO '0,1 no"a· ,~açJ(, :.to Dt!cr~~o-Lei ,.,0 3689. de ,:\ de cotubro d~ ~9tJ 1. Códtt]o
~=,-j.=,-,--j~~=._~~ I(ie Processo Penal. I

7183 ,2006, MOREIRA FRANC~sp6e sobre a Instituição da Fundação Un;versidade Fadaral do Centro-
, :r-.u-lenun:nen:I···UI~Cf!,'C, t:dci(,ut~..::. ~~.I:lf:<lcJ:i. .

[ '1'" I,n\lfi !,,",OOF1RA. FRANCO 'I ~~~~~:i~ ~~:~ ~odo~~~~:.let rtl 8l)~, M 13 ne julho de
- .,----_._- ------ -- -- - _..._- --._~ - .------ -_.-

~
;1;.;': 2L.J.! ARy KAhA ~lll.>Litll' nvr:l\3b PeI~.J mstal,JÇão ~ empNtlndirl"lantLJ def.~.rlU~uS é-+.ru". ----- cort:I.ercializ.açao de combustive,-"is",·.,--_.,,-,~---,-~c--.c-;_"-'--;;ccc;-c--=--;-

,7187 2000, JORGE BIITAR Auluri.· ... II P~...Jtlf EJlitl't;'.Jllvo.:l .,·~tiLJlI d Univur:.iLldUt:' ftNUldl Jv Centro Nortu,
L ..i.....- _i--_ jfilolnl,(:f1Stl,eÚdU!.;uf.>:ip.tJvíatsnCl<is. I

illirilllllliJ,lnIIIRil~1 \lO
Documento: 3J72fJi·1
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N° ANO AUTOR
7188 2006 ENIOBACCI

7189 2006 GONZAGA MOTA

7190 2006 CLAUDIO MAGMa

7191 2006 ANTONIO CARL.OS
MENDES THAME

~. 2006 'ROBERTO GOUVEIA

---- JoÃo HERRMANN7195 2006

'7106
NETO

2006 WAlTER BARELLI

7197 2006 CELSO RUSSOMANNO

7198 2006 MARIANGELA DUARTE

7199 2006 IVO JOSE

7201 2006 CARLOS MOlA

7202 2006 MANATO

7205 2006 ELIMAR MÁXIMO
DAMASCENO

7206 2006 LOS8E NETO

f-
7207 2006 LUIZ CARLOS HAULY

'nõg. 2006 JOAO PAULO GOMES
DA SILVA

7210 2006 BETINHO ROSADO

'---- -7211 2006 CARLOS NADER

7212 2006 CARLOS NADER

7213 2006 CAI1LOS NADER

7214 2006 ELIMAR MÁXIMO
DAMASCENO

7216 2006 CARLOS NADER

7217 2006 CARLOS NADER

EMENTA
Determina a inclusão obrigatória de infonngçàllS daras e pr~dsas. nllS
embalagens, sobre a utilidade de todos os medicamentos,
Institui a distribuição gratuita de medicamentos para idosos e dá outras

I vrovidências.
CUflCede isen~o do ImlJÚl:ilo :>oLHtI Produto5 Indu5lrializad~ • IPI - na
aquisição de motocicletas por profissionais autônomos, classificados como
moto-entreQadores.
Acrescenta, ao art. 11 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997 (lei das
Eleições), inciso IX ao § 1°, e § 6°, para incluir o curriCUlum vitae do candidato
entre os documentos que devem instruir o pedido de registro da candidatura,
detenninando à Justiça Eleitoral sua diyulRa~o oeta Intemet.
Eslabelece diretri:zes para a PoHlica Nacional de Saúde Bucal e dá outras

i Drovidências.
Institui a Semana de Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa

Ioaca o Brasil.
Altoro diopooitillol; dQ Loi nO 8.036, do 1000, que "dispõe sobre o Fundo dg
Garantia do TempO de Serviço e dá outras providências",
Dispõe sobre a obrigação das prestadoras de serviços de telecomunicações
de bloquearem seus sinais nos estabelecimentos prisionais.
Dlspoe sobre a crlaçao de Pólo Esportivo, Comerciai, Industrial e EiqlOrtadur
nos municipios Que indica.
Altera a Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre o

IDarcelamento de multas e prazo de contªgem de pontuação.
Acrescenta §§ 1° e 20 ao art. 3° e inciso lV-A ao art, 11, ambos da Lei nO
7.998, de 11 ele janeiro de 1990.
Dispõe sobre o cancelamento, exclusão e perda de beneficios e outras
modalidades provenientes de Programas Sociais de órgãos e Instituições
Publicas.
Altera a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, para obrigar as
montadoras e importadoras de veiculas automotores a fomecerem uma
garantia de, no mlnimo, 6 (sais) meses aos comprador\lls de Vê/culos: /1OIIOS.

nos termos Que esoecifica.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos custos totais da
?r<>paganda ou publicidade Q1icial em todas as ações de oomurucaçã~ da
AUllliflililfl:l~O PülHiui lIi. t:1i:I , i:lUli:Irlluia:>, runlli:IYütl5, empre5a5 públM;.aS e
SOCiedades de economia mista.
Permite a dedução dos gastos com atividades flsicas na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda das pessoas físicas, nas condições que
determina.
Dispõe sobre as pollticas públicas de assentamento e reforma agrária, e dá
outras providências.
Altera a redàção do Art. 2Q

• capUt e § 1°, da L.ai na 4.716. de 29 de junho de
1965, que dispõe sobre a organização, funcionamento e execução dos
rooislros oeneaJ9gicos de anirnais domésticos no Pais.
Determina que as armas, munições, explosivos, granadas e congêneres,
:;apreendid:;as, sejam llIdjudicad:;as p::lra o us:o d:;as: próprias corporações e dá
outras providências.
Cria0 Programa Nacional de Incentivo a Doaçáo de Tecido Músculo
ESQueléticos.
Ficam alO empresas que ~pedfica obrigadas a colocarem no rotulo de seus
produtos se .foram utilizadoS testes em animais para a sua elaboração, e dá
outras providências.
Concede isenção do ImÇKIsto &!Ore P!OOutos \!\dustnalizados - IPI \'\8
aqu!Slçao deautom6veis feita por corretores ae Imóveis. .
Dispõe sobre incentivo a doação de cordões umbilicais em todo o Território
Nacional, cOnfOll1le especifica e adota outras providências.
Toma obrigatória a matricula de alunos portadores de deficiência
locomotora na escola pública mais próxima de sua residência, e dá outras
providências.

11111111111111111111111
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PROJETO DE LEI
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N' ANO AUTOR EMENTA
, 7'18 , ?OOO CARL OS NAOER Aulnn7::J1 ~~ Esc..olas Publicas de todo o território nacional a receberam

I doaÇÓes e dá outras providências.

k:3O 2006 LEONARDO MAnOS i Dá no.. r&dação ao a~. 50 da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973. que
disoôe sobrtt () rAl"llstro nilblico e da. outras o_rovtdl!ncias.

, 7231 200(; iC(ZAn CClllnMC:11 I DI~poÔC: OObfO o gratuidado do o~C1on;)mon'o em hip~u'n\GfCad08 •,
a~lelh~1tIos.,

" 7232 20061EOUARDO CUNHA D:J nova redação ao artigo 475-J da lei nO 11.232, do 22 de dezembro de

>-iZJ3 I<Uõ1 Pl:t<Pt lUA ALMtlUA
2005, acresce o § 6° ao referido artigo.
Altera o ano bY e o Item tj dO Anexo 11 - Slnallza~o, da Le! n" 9.503. ~ 1997,

:
que institui o Código de Transito Brnsileiro. paf3 disPO" sobre a traveSSIa de
~cstr6Sem Slnaliza~a.

723412006~ BETO ALBUQUERQUE Institui o dia 18 de JUlho como o -ota ce Luta e Provunção contra () Câncer de
Mama-

723f( 2006 IPÃULO BAUER Concede Isençáo do Imposto sobru Produtos lf"JdustnaWzados • IPI nas
aqui1!iições de \I9(culot. maquinas e eQ,uiparwtntos fettas Ç1slas çne.leltufa'1

e-'--'-~_
rnunit:'in<:Ii'i

72J6 ;'(>16, BONlf ACIO DE Reguklmenta a criação dos Conse,nos de rnscriçAo ProfISsional da área
, . ANDRADA _.- ~~cnoló9ica. .

17i!~~!OO6el0N MONTI_ Obriga as operadoras de telefonia celular a manterem em arqUIvo o numero
~ ~r it: Lll.r.t d'"tA.u,.hu:..

~,. ,~ ""~ ~~, Ailera o parágrafo l' do M. 18 da Lo, n' 6.078, de 11 de selembro de 1990.

7239' 12006 FEDRO FERNANDES
e~labelecando P!U0 para subslituiç;~_d~oduto com defeito.
Estende às pessoas físiCaS o direito do opção paiO menor valor da parcela

I mensal: ~re\llstJ na § 4° do art. 1!1'd3 Lei n~ 1U.G84. de 30 de mai~ de lUO:i.
7240 2Q06 CARLOS MOTA Acrescenta § 4J ao art. 3° da lei n" 10.336. de 19_d_t! dez~mbro de2~
7241 2006 lllMARlAAXlMO Allera a lei ri" 7.395. de 31 de outut1r-::t d~ 1985.

DAMASCENO
I 7242 ~Ç06 RAIMUNDO SANTOS DISpõe sobre a obrigatonedade de Impressão do \lalor dos impostos nas

embalaoens dos orodulos a Ialões de 08g;lmentos de nre,ru;~..o de S<lfViC.M.

1
7243-j 2~06 REGINALDO LOPES !E.noJe em monumento naCIOnal o Cam..,no da ES.lrdda Redl Que abrange os

I Eot.1doo do MiflOC Goroie. Rio de Jonoiro c Stlo p~...ro.

7244 I2006 FERNANDO CORUJA Toma falta grave o uso de aparelho celular em estabelecimentos

i pel'\ll~nciários. tipifica 8 condula de enlfar com aparelho de comonlcaçOO em
: 9S\abe\ed~en\os penais. e ~á outras prCJ\llóências.

[12451,,,,,-,> , L.UNARull MllNTEIRO Anora os a:1Jgo& ~ e /7 da l81 n" 0.015, Cle 31 ae oezembro cJB 197J.que
disnllo sobre os rAnislros· e da: outras prov,dênclas.

r·I_I~"- Institui o dia 29 OS agosto oomo o -Dia da Visibilidade lésbica-o

--
7247

1
7006 'CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatonedade de notificação dos casos de violênCias contra

criança e adolescente aos Conselhos Tulelares, no!> termos do artigo 13 da

i " .. ""'+..~~"'. __ Lei n' 8 069. Oe 13 de )oJlhO de 1990, e d~ oul@~!".VlOêooa•.
rlc;pi'iA ~bt1'l a dnAçJ.o dA hnnflu9~. m~!F1MI ffi,(",(l~r. (.t peças r1e

I : vegtut.lnos lI'llalltis apreenôdos pela Polf~la Fedtlrol. em ~odo o TDmtOno
I--- _i. ~aclOnal

7249 . 2fJ06 CARLOS NADER Olsp(>€ sobre a conversào de valorlh onuMoS rj13 multas ambientais em

7250 ,20061 DÃRclsib PERONÔ:
tmn:lrorôncios do bons ou proato9Õo de oorviYO:l.
Displ:.e sobre O parcelamento de dãbl:OS relativos às contriblliÇÕ8s Oe

~ : 2006 iRONÃLDO CAIADO
estados. de ()lslrito Federal e mLlliclDlos ao PASEP.
A1ler~~e!.igibllidadebancária para~I~.açáo €!11_<.=tédi1o rural

725~~)t)1 EDUARDO GUNHA---- Cna e.-<ceçdO a regra con'baa no al1rgo 4/:>--J Da lel n" 11.132. OS 22 de
dezembl"(j de 2005. e dá oulras nrov,dOnoas.

7256 2006 JOSE UNHARES AGresc.enta arugo ti lei nD 9.503. do 23 IJe setembro de 1997. que ms1.ltui o
COdlgo 00 1rànsilo BraSileiro. para dlspot" sobro a sinahzaçào das passagens
de nivel

7256 2006 CELSO RUSSOMANNO A1Lera a Lei nD 7.565. de 19 de dezembro de 1986. que -dispõe sobre o

i Código Brasileiro de Aerona:ulica-, para deflf'lir a abrangência da franquia de
L b~9agem. ~

7280 2006 TEREZINHA Allera a lei nO 8.670. de 30 de junho de: 1993. que dispõe sobre 8 cnação de
FERNANDES Escofas Tl<cnlCas e-k;roléCllicas Federais. e (Já outras ro\lidAncias.

I I
332

a:.;l:\k.;,
.: . ",
.~. ..' ."-:
, ~ ~~

...~., , .:,', CAMAIlA
~~ ~:-4

D()(;umento: 3J72fl ~ 1
2062IJAN/05;·



Quinta-feira 10 335DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

CÀMARA DOS DEPUTADOS

,.... -"

PROJETO DE LEI

N° ANO AUTOR EMENTA
7261 2006 PASTOR FRANCISCO Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Microdestilarias de Álcool·

OLlMPIO Pronama, e dá outras providências.
7263 2006 COMISSÃO DE MEIO Dispõe sobre o monitoramento dos efeitos da radiação ionizante sobre a

AMBIENTE E saUde de populações localizadas em regiões em que ocorram atividades
DESENVOLVIMENTO nucle.ares.
SUSTENTÁVEL

7266 2006 JOSE CHAVES Cria o Fundo Nacional de Assistência aos empregados em transporte
oúblico de passaaeiros inclusive taxistas, se vitimados DOr crimes.

7267 200G LUCI CHOINACKI Institui o Dia Nacional do Pescador a ser comemorado na data de 29 de
iunho.

7269 2006 JAIR BOLSONARO Altera a redação do § 1" dO art. 6", da Lei nO 10.826, de 22 de delembro de
2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialilação de armas de fogo
e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, dellne cr1mes e dá
outras orovidências.

7270 2006 CII.RLOS Nll.DER Obriga os funcionários de cleches ?al\icula~ e OO\Jas entidades ~e

atendimento conveniadas com o Poder Público a notificação dos casos de
violência contra criança e adolescente aos Conselhos Tutelares, nos termos
do artigo 13 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, e cIâ outras

I orovidências.
7272 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio por parte dos taxistas nas

rodovias de todo o Território Nacional.
7273 2006 ALMERINDA DE Toma obrigatória a provisão de banheiros públicos exclusivos para crianças,

7274
CARVALHO em locais de uso coletivo.

2006 LUIZ ALBERTO Altera as Leis n° 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, que di~8m
sobre os Planos de Custeio e de Beneficios da Previdência Social, para
incluir o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado
individual.

7275 2006 MoRONI TORGAN Tipifica o crime de Evasão.
7277 2006 SOCORRO GOMES Altera e dá nova redação ao Artigo 3D

, Inciso 1Il, parágrafo 3°, da Lei nO

10.820, de 17 de dezembro de 2.003, e cIâ outras providências.
7278 2006 GONZAGA PATRIOTA Cria o Fundo Nacional de Reoistm Civil fi dá outras orollidências.
7279 2006 MEDEIROS Dá nova redaçao ao art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, alterando

oS critérios para contratação obrigatória pelas empresas de beneficiários
reabilitados e pessoas com deficiência .

72BO 2006 JOSIAS QUINTAL Dispõe 50bre programa de estimulo à implantação do núcleos de formação
.profissional mantido Dela União.

7281 2006 SARNEY FILHO Autoriza o Poder Executivo a instituir a Universidade Federal na Baixada
Maranhense.

72BZ 2006 LEANDRO VILELA Inscreve o nome de Antônio de Sampaio, o Brigadeiro Sampaio, no livro dos
Heróis da Pátria.

7283 2006 LUIZ CARLOS HAULY Dispõe sobre a representação da República Federativa do Brasil em eventos
organizados pela Federação Intemacional de Futebol - FIFA e dá outras

.previdências.
7284 2006 MILTON MONTI Altera dispositivos da Lei n° 10.826, de 22 de delembro de 2003 (Estatuto do

Desarmamento), que dispõe sobre registro, posse e comercialização de
3rmas de foQo e munieão, sobre o Sistema Nacional da Armas. Sinarm.

7285 2006 EUNICIO OLIVEIRA Dispõe sobre a eleição dos suplentes de Senador, allerandoa Lei nO 4.737,
de 15de iulho de 1965/CódiQo Eleitorall

7288 2006 JAMIL MURAD Altera dispositivos da Lei nO 10.925, de 2004, que reduz alíquotas do
PIS/PASEP e da Cofins incidentes na importação e na comercialização do
Mercado Intemo de fertilizantes e defensivos agropecuários.

7292 2006 COMISSAODE Altera a redação do § 3° do art. 10 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de
LEGISLAÇÃO 1997, estabelecendo a reserva de vagas para candidaturas de jovens com
PARTICIPATIVA até trinta e Cinco anos.

7293 2006 COMISSAODE Dá o nome de "Rodovia BR-265 - Caminho Real" à atual BR-265.
LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

7294 2006 COMISSAODE Altera o caput do art. 37 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997,
LEGISLACÃO ve<lando todo tipo de veiculação de oroDaaanda eleitOfaI em bens de uso
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r--:;õ" ---,.~-~ .-..---~OR [MENTAr--i--- .". I""ARTICIPATIVA I comum" bane púb~CO& ou cUJo uso dépenda cki cocs:itlo ou p.ermiuão dtIo

~~:l~ ·.::Jl.~-'BE-,0-Ál8uaLiE:.RãuE-- ~'~~Ir :~-b1A~I~)(O -~ •.; ..';-,,"~:J 17, Oe hJ (.lu ~~~Inbro de 1973. QlJ... dl-"poo

I I I sobre o Plano Nacional de Vlar..m', o trecho rodovlano nua meOCiona
" 7300 12006 iONYX IORENZONI , Allerd r, ar" r d[l l"1 r:" 9 5~7. dtt 11 cJe OclellllJltJ \lu 1997, que dispõe

, soou;: Cf S&<..: ..JlanW t:1J lretleao élOUa\/1ano em aau.íts S:Ji) iunsd.....io na.;lvllal.
I 7303 [2006TORA CLAIR Dispõe sob", a aplicaçáo do art. 11, da Lei nO 10,826, de 22 da dazembro de

: ! 2C{]')

I,~ I"":l- ~, ,.,;..~ .•"......".. ,,,....~ ,,".-"......,.."--J aos desconlos efeluados em falhas A~p~g"am,,,,,e,,nl",o,-, --.,...---..,.,....--..,.-1.,
710f'J:~"~'r ... Cl.! '! C;,) NAD~.!·: E5!3beI8Cl,'C'. no.mas ~..itJ a UW;':3Ç;l,:.,. de c.a:~1.d"l~ a áreas :l,jblicas pelo l

C'omért:io barAR, rA~Allr.lIn1At:.A simil;:l,Ag em r:lrt.1l1A~com popul;JÇão suoeriorI
. _._ _ . "_50.000 habllaNO!.a dá..outras providênclOs, _~ '

73QC "1')6 Cft.r:~':J~NADLR \D, ..j)OO SOó./;d CI JlrJCll,.':f100dJe lia Jv~lJn.,;llf,;;lo ~a:veaI res,:,J....dOO ;>.:ir•. O

'l---!..-- _~ ._ ,es\aci~amen\coomolosem\OOae qua\querá'~ ~~OUP1'W~_~~~_ \

'

"flOa ,.·...'..'1; ~~(Jr~,\LOOCL.NhA LIMA IAJ.mra OS arugo~ 1:,)1, ti'J. {Lo 74, 7:>. lU. 17. 7a. 83 e tA oi:! o ~rayrafú un,co ~oI
I I art. 66 da Lei n° 9,099, da 26 de setembro de 1995,. acres"" os art;gos 76·A

1

'7Jiili-1 LlJoJb I VAuINHUtiAlÃU - - I~~~~:~~j~f~º:a~il~~ da LOIlSOJtêiaçào -d;JS letS tlO 'i raUdinõ :J
CLT-, aprovada pelo oec"'t<>-LBi nO 5.452, de 1943, para eslabalecor o peso

:! ni;'l('H1_1 J.It'fl'JliliciO :'dr;J o ltarl8port.e rranual de cn~JC ·-1'.15 e d.i CL.;!r:l'i

1731!l l2006 l.RC?DRIG() M!1,t>..:..:::.:....jf:~!~~~:~~:~_a~iOnal da Arte da lliebana:s_....u~~ .. u -! 7 j 11 ~ .'l-'!\j, '·L.' ~ '~'.) '_. '. !AE~· : J ·.;,(;rf:.1;! O. _,n· .-'t.: d.J lido A,nyehm n... L:vr(l ·j')s Ht1r'(.ols da P;"tt..,a.

r

-if13r2006-I-Ai;iTONiõCÃRLÕS---- 'D;"põe sebraaspacificações iécnicas que devarão sar obsorvadas por
MrND~S T~ ..\ME cmpr~.....os quo prod'tJzom ::ató 10000 cosl::l& rio :Jlimonloc o ~milaros, por I

n,t..:3,
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N° ANO AUTOR EMENTA
734g 2000 AFRNARDO ARISTON Revoga o art. 253. modifica a redação do art. 251. ambos do Código Penal

Brasileiro (Decreto-Lei na 2.848, de 07 de dezembro de 1940), modifica o art.
14 e introduz parágrafo único no mesmo artigo, da Lei na 10.826, de 22 de
dezembro de 2003.

7355 2006 OERALDO RESENDE Altera a Lei nO 8.989, de 24 do fevereiro de 1995, isentando do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) a aquisição de motocicletas para utilização de
transoorte autOnomo de oassaaeiros.

7356 2006 GERALDO RESENDE Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
"institui o Código de Transito Brasileiro', para dispor sobre o aviso de
vencimento da Carteira Nacional de Habilitaçao.

7357 2006 ALEX CANZIANI Inclui a maçonaria entre as organizaçõeS às quais nAo se aplica o disposto no

135ã- 2006
artigo 2031 do Código Civil.

ANTONIO CARLOS Mera a Consolidação das Leis do Trabalho para dispor sobre a contribuição
MENDES THAME sindical.

7359 2006 JEFFERSON CAMPOS Dis.põe sobTe o imposto de Tenda incidente no mês de de"lembro de Ce.dBo ano
sobre 06 rendilTl4lnt06 de trabalho não-ass&lariado.

7364 2006 AlBERTO FRAGA Altera a Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de ExecuçAo
Penal, para disciplinar a entrevista dos condenados e presos proviSÓrios com
os seus advoaados, e dá outras providências.

7365 2Q06 MARIANGElA DUARTE Altera a Lei na 9.434. de 4 de fevereiro de 1997, a Lei dos Transplante5,
instituindo as comissões de auditoria e a obrigatoriedade de divulgação dos
dados da lista única de espera.

7380 2006 CARLOS NADER Cria programa de CaSlls de Apoio destinadas ao atendimento de
adolescentes arávidas.

7381 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a proibição de criadouros e abatedouros de animais para
comercialização de peles em todo o território Nacional e da oultas
providências.

7382 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a proibição da comercialização _da produtos prontos para
consumo adicionados diretamente em embalagens de isopor.

7383 2000 CARLOS NADER "forna obrigatória a r~i:Ilização de tll\dme5 oftalmológicos, nos recém-
nascidos, na forma aue menciona.

7385 2006 MARCELO ORTIZ Modifica o Decreto-Lei na 791, de 27 de agosto de 1969, dispondo sobre a
iSenção de pagamento de peàágio em rodovias feoeraís e dá outras

Iprovidências.
7388 2006 PERPETUA ALMEIDA . Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Artesêo e cria o Dia Nacional

do Artesão.
7389 2006 JOSE CARLOS Anistia as multas aplicadas pela Secretaria da Receita Federal às entidades

MACHADO do terceiro setor, sem fins lucrativos, exclusivamente em razão da não
entrega tempestiva de declarações exigidas pela legislação do imposto de
renda, desde Que tenham sido pagos ou reeolhidosos tributos devidos.

7300 :1006 JOSE: CHAVES Altero a Lei nO 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõo sobro os çrimos

739T- hediondos, acrescentando o inciso VlI! em seu art.1".
2006 REMI TRINTA Allera o inciso 11 do artigo 91 do Código Penal, que trata dos efeitos da

condenação. I

7392 1.006 JOse DIVINO Altera a Lei n° 8;987,Oe 13 ae fevereiro ae 1995,eaLei n" 9.472, Oe 16 de
julho de 1997, para dispor sobre prazo para empresas concessiol'lárias,
perinissionánas ou autorizatárias efeluarem interrupção .de serviçO a pedido
do usuário.

7393 2006 SOCORRO GOMES Dispõe sobre a regulamentação da profissão dos Trabalhadores nos serviços
de embelezamento e hi!:liene.

7394 2006 ARIOSTO HOLANDA Dispõe sobre o fomento à capacitação tecnológica da população e seu
linanciamen\o.

7396 2006 GONZAGA PATRIOTA Cria o.Fundo Nacional dos Serviços de Notários e Registradores e dá outras
providências.

7397 2006 JULIO SEMEGH1NI Dispõe sobre as Areas de Preservação Pennanente no entorno de
reservatório:!. d-áaua artlficiais.

7400 2006 BERNARDO ARISTON Altera o § 4" do artigo 121 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
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Iprimeira infancia. o Programa Primeira lntancia Melhor - PIM. e da outras
oro~idêrcias,

7402 2006 ANTONIO CARLOS BIFFI Instrtui ° dia a do julho como ° D.. dos Trabalhed0r9s em Massas
NlIllt'!lllk.jd~.

-7403- 2"'0·.;c06;+AN=T"O"N"I"'O"C"A"R'"L'"'O"S...------t'D;<,"'SpÕ9 sobre realização de debates eleitorais em tOle_o.
MENDES~AME

WlADlMIR COSTA7404 2006 Autoriza aos integrantes dos órgaos de segurança pUblica estaduais e das
I auardas municioalS OexerciDO ela abvidades (je séQuranca onvac::la.

17405 2006 WLADIMIR COSTA Eslaoelece normas para a comertialização de equipamomos transmissol9s

-tde radiod,fusão do sans (rádio) e de sons e imaoens itele.,sAo\.
7A.OB ';OOti POMí=l'EO nF UATTÕ~- r}~-;'~q~hrÇj nJfF!lri7P.S, crttP.rios e Irmites na emissão de sons 8 Nidas de

r i QualQuer natureza.
7407 7006. CARLOS SOUZA Alte,a a .'1 '" d. Lei n° 5.709, de 7 de outubro de 1971.

"':;40812006'LuiicARLOS-HAuLY-iIPer.",!e • aeduçao dos gastos com atIVidades "si""s na apuração d. base de

ti
, : cálculo do Impo~to do Rende 003 po:=.::;oas f1ÇiOOS. n3.B condiçõeti que

~; 2006 : ORA. CLAIR t1~:~i{~ nO 10.820, de 17 de dezembro de 2003. para limitar a taxa de
I juros aplicada a empréstimos. financiamentos e operações de arrandamenlO

I mercantil, conCOOldos por InslItulÇQtJS nnélnooirClS tl ::wUts1..ldIJ~ de
I armndamento mercantil a aposentados e pensiooslas do Regime Geral de

, i Pre"ld~nC1a Social. com desconto em folha de pagamento.
rms:-iÓéi6

I
'OAA:CLAIR õé no',. redação 90 inciso XX do art. 10 da Lei nO 10.833, de 29 de

i dezembro de 2003, que dispõe sabre a Legislação Tribul3ria Federa< e da
~ I O'Jtras orovidênClas.

7416 . 2006 ' COLOMBO Veda ao servidor púb~coa preslação do serviço de vigilante.

7417 , 2006 'I MARCONDES GADELHA I Con",,'ida e atualiza a Ieg'slaçao aplicável a programas de computador.

I dispondO sobre a sua proteçao inlelictual, a sua comercialização no PaIs e
I I os incentiVOS ã sua oroducao local. e dê outras orovidêooas.

74.20 12001} PROFESSORA RAQUEL 'Di~Llt:r:;,ol.Nt' CI 4Udli~ da oducaçao bá~1ca e o responsabilidBldo dos
----l-IT!KEIRA oester.s oablicos na sua oromocAo.

7421 . 2006 I~~.()FESSORA RAQUEL DispÕ9 sabre med'das de esclarecimento ao consumidor sabre ° valor do
L. _ ---.l_T~-'-XEIRA tnbut05 incluldos no p!eÇO de mercadorias e sery;ços
'7423!2000'CARLOS ALBERTO DisPOndo sobre a roduçao do 25% ("nIe e c,nço por contO) saD'e O saao aa

LERÉIA eRC, aplicado somente após ofetivadas as quitações e compensações
autorizadas por esta lei, limitando-se. a redução. ao montanle do saldo

r.=c+=~.-;:-;====-===:-+~c~re<t~o<'-!re=m~anescen~ em favor do conce8Sionano. _ ~~
7426 . 2006 GUILHERME MENEZES Modifica a área do Parque Naoonal do Pau Bra..I, no muniClpio de Porto

t
· Seguro. no Eslado da Bahie, criado pelo dP.<:mto federal, de 20 de abnl de

1999.
1-7-#;21 '006 ROBERTO FREIRE A~r(,lGCe,..tadiçpoiitillOÇ ~o artigo 24 do C\et:reto-lei nD:l AAQo, riA:\ dA nlltubro
I Ide 1941 - COd,go do Processo Penal- para tomar prioriUlna a tramitação da

, acão oonal conlm aaente oublico.

~
7"28 ;l(}()6 PAES LANDIM I Denomina -Mlhon Bra!'ldao- a rodovia BR·404 que liga as cidades de Pil'ipiri-

. ·""';;;1fM====7""----i'..,r-fl.:-'o'-!''''c.ó=:--C,:-"E'======::--:::-:=======-:;:c:::===:-i7433 . ,00ü CARLOS MOlA I D"coplina a prastoçêo de seMço de transporte remunerado de passageiros
L-l ~ o __ • __ • ou de carya mediante o emprego de voiculo aulomotor de duas ou três;~
, 7435 põ'õ6 SELMA SCHONS lESionde aos sericK:lJltonls o beneficio do seguro-desemprego. concedido ao

I I p~scador prortSb1onal durante o pertodo de ot:lfeoo, 4,;onrOrTnU pn:tvislu J.ItIkt Ltti
i In- 10.779, de 25 de novembro do 2003. I

7438 '2000,
7437 ,Otl6 LUIZ CARLOS HAUL Y

14~ ,006 , JAIR BOLSONARO

, I

MARCELO ORTlZ Altera a redaçJo do artigo 40, incisa IV, da Loi n' 5.869, de 11 de jane,ro de

: 1973 - COdlgc de Pmce~ Civil,,=,.==,.,..,~===-=-.-:-======rl
, Cria o Programa NacIonal para aquiSIÇão de unidades de atendimento móvel
Ide urgência m~spitalare dâ Culr.:lft pro~~ias.
1Altera a redação do inciso I e revoga o §:')o do arl. ~10'C':d-a"'L-'-e,"'-n""·""9'"'.2;;;6:;;3-,deo-:-:12"

I
riA jaMim i\A 1'=tQ6, 'lUA rAgula o § 7r:: c1n;lr1 ??f1 t1a Cnrn;tituiylo FfK1eral. Que
lrala do p~a"e;amento familiar. e!ilab~lece pooalidades e oa CMJb'as

'- .<P"fO,."",Kl",ên",c"",a,,s,,-. --:==============;;;-_...J
1IIIIilll!II~III~lllllllllln Jl6
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N° ANO AUTOR EMENTA
7439 2006 ANTONIO CARLOS Regulamento ti imprcscritibilidade e a inafiançabilidade de crimes praticados

MENDES THAME por grupos annados e associações criminosas que atentem contra a
segurança e a ordem constitucional e o Estado democrático, institui medidas
reoressivas a estas condutas e cria novas figuras penais.

7440 lOO6 LUIZ CARLOS HAULY Cria o Programa Nacional para aqulslçao de unidi:Jdtls d6 veiculas
automotores de transporle coletivo destinados ao transporle escolar coletivo
e dá outras Drovidências.

7441 2006 ARNAlDO MADEIRA Considera o Municfpio de Iguape, localizado no Estado de São Paulo, o
"Berco da CoIonizacão Jaoonesa no Brasil".

7442 2006 ANDRE FIGUEIREDO Obriga os restaurantes, bares e similares não optantes do SIMPLES a
disponibilizafem cardápios em ·braile" aos consumidores portadores de
deficiÃnciR visuAlIl dá outras providências.

7443 2006 EDUARDO CUNHA Dispõe sobre a inclusão do lipo penal de aborto como modalidade de crime
hediondo.

7445 2006 RONALDO CUNHA LIMA Altera os artigos 6°, go, 12 e 15, da Lei n" 9.492, de 10 de setembro de 1997,
e acrescenta o artis:!o 17-A ao mesmo diplomo logal.

7446 2006 NELSON MARQUEZELL' Altera a redação do artigo 13, do Decreto-Lei nO 204, de 27 de fevereiro de
1967· DisPôli sobre a exploração de loterias e dá outras providências.

7448 2006 MAR~ADO ROSARIO Al1era o artigo 458 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil.

7450 2006 DR. RODOLFO PEREIRA Dispõe sobre a não-incidência do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante - AFRMM • sobre mercadorias cuja origem ou destino final

I seia oorlo localizado na Reoião Norte ou Nordeste.
7451 2006 IVAN RANZOLlN Dá nova redação ao inciSO 111 do art. 9" da Lei 1'1°8.745, de 9 de dezembro de

1993, que dispõe sobe a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos tennos do
inciso))( do 9rt- 37 da Constituição Federal. e dá outras pmvidAndRs_

7452 2006 CEZAR SCHIRMER Dispõe sobre a isenção de taxas para registro e porte de annas pelos
transportadoreS individuais de passageiros na categoria de aluguel (táxi), e

I Delos motoristas de empresas e transport3dores autônomos de cargas.
7453 2006 ROSE DE FREITAS Institui CI otJrigClwriooilde Utl GUnlralalj'dO 1.16 Seguro de Vida para os

trabalhadores e funcionários de sequrança, pública ou privada.
7454 2006 ROSE DE FREITAS Obriga os revendedores varejistas de combustlvel automotivo a fixarem, em

local visível ao público, os valores ou alfquotas de lodos os trib'utos e
contribuiCÕeS incidentes sobra os combustíveis que revendem;

7455 2006 ROSE DE FREITAS Altera a Lei nO 9.503, de 23 de selemoro de 1997, Que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o uso de coletes e capacetes
identificados com a Dlaca da motocicleta. motoneta ou ciclomotor.

7456 2006 MILTON MONTI Dispõe sobre a regulamentação da atividade de Vigilante Noturno e· Diurno
Autônomo.

7457 2006 PAULO DELGADO Dispõe sobre as comemorações do cinqüentenário dos Painéis "Guerra e
Paz", de Cândido Portinari, presente do Gove'i'no Brasileiro p:;H'a a sede das
Nações Unidas, em Nova York. inaugurado em 6 de setembro de 1957, e dá
outras orovidéncias.

7458 2006 MILTON MONTI Dispõe sobre o Imposto de Renda das Pessoas FIsk:as, 'dando nova redação
ao ifl(;iso XIV do art. 6° da Lei n" 7.713, de 22 de dozembro d(l·1988~

7459 2006 ROBERTO GOUVEIA Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Perfusão Cardiocirculatória e
Respiratória.

7460 2006 MARIANGELA DUARTE Estabelece a visão monocular como deficiência visua1.
7461 2006 MARIANGELA DUARTE Acrescenta dispositivos ao Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a

identificacão dos velculos de usuários especiais, e dá outras providêl1cias,
7462 2006 CEZAR SCHIRMER Allera a redação do art. 178 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que

"Institui o C6díao de Processo Civil",
7463 2006 LEONARDO PICCIANI Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Petróleo de

1--- Duaue de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
7464 2006 IVAN RANZOLlN "Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Planalto

CatarinenSG - ufePlac",
7465 2006 NEYDE APARECIDA Institui o passe livre no lransporte coletivo, em todo o tamtMo nacional, para

os Carteiros e Mensaaeiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

1111~11Imlllllllllll"11337
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PROJETO DE LEI

1 7~0 '12006.1, ARYKARA Altera a Lei n' 9.503. de 23 de setembro de 1997. Que institui o Código de
Trórlsito Brasileiro, para dispor sn!Jre O emprego de eq'Jip~"lonto elctrOI1lCO

I I I na Iiscal'zacao de !n'lnSl1o.

Dispõe sobre a crlaçao do programa Amigos do EspMe em adades de todo, =c-;-;==,---, o Teml~lio ~~IO~ P:-º~ outru~_.J.>.!..~yic1ênc::~ _

1

7 •ÕHI:iUúO'1 cÃRi.os NADER 10llnga os _enlos comerciais Que dispon.b'ILZem alimentos I
perecl'lers para consumo, no âmbito de todo o Território NacIonal. efetuarem
a cedot'zaç..,'"t-J de s".'as instalilÇÕes flSlc<1s pilr.J obtCflÇAo cu n·no (L1çj(.) 00
alvará de funcIonamento.

7.13 2006 ANTONIO CARLOS AII"'a o art. 59 da Lei n' 9.504. de 30 de setembro de 1997 - L.. das
L .. MENOES THAMEc +,;E!';!~_S. dl:s~ftdO sobre .umas elelrónlCCts oo~li~~.2~" (l HlttlloH:!o~~. _ .. ~
1I 74~ I ioou-t--,JV:.( aJ.V1~ I Atlera u art...... OoJ Ld,Il.O

,. .713. de 19..>8, pard l~r do ,mlJV::'1o de ronda os
rendimentos percebidos por portadores de doenças graves consideracias sem
cura, r:om base em conclusão da medicina especializada. aposentados e'

nslo..,stas. I

,1.GG 2006 CARLOS NADER Di&p6e sobre a obrigatoriedade das empresas que administram cinemas emh"..,..,l-rl I~~~:al.~m~~"t~~t·na~, a~-:, ~~a~j~~~:Ii~:.ses5ÚC:'. dO Jooer
I 7500 12006 PR()FESSORA RAQUEL Acr.scento o art. 86-A à Lei n' 9.394. da 20 d. dezembro de 1996. que

I I f I,r h.\ 'I ~~:dlJt: ...·u:: <I::' • ':6lll~:> " I')Q~~ W l:CIuwçal: ftdl..f'JIk:t', ~<..:'d dcltl' LI~~~o:lld: II I obrigatorieda~ da assistência pSicológica a e<tucadores (3 eduean~

. l_'--- --~"\I~\~~ba~~---lllrIIIMlllllllllllalrI133R
&xumen.o : 3J7a - 1
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N° ANO AUTOR EMENTA

7501 2006 PROFESSORA RAQUEL Institui o Fundo Nacional de Assistôncia 30 Estudante de Nlvel Superior -

TEIXEIRA FUNAES;

7502 2006 MAURICIO QUINTELLA Altera a Lei nO 4.95o-A, de 22 de abril de 1966, que "dispõe sobre a

LESSA remuneração de profissionais diplomados em Engenharia. Qulmica.

ArQuitetura Aaronomla e Veterinária, 6 dá oulra~ lJruvidênI;;ia5."

7503 2006 COLOMBO DispÕe sobre a contratacão de mão-de-obra na construt:ao civil.

7504 2006 COLOMBO Altera o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro. para dispor sobre a

aplicação da receita das mult?s.

7506 2006 INOC~NCIO OLIVEIRA Fixa norma para o serviço de transporte individual de passageiros em

motocicletas de aluguel.

7511 20013 LUCIANO CASTRO Concede isenção do Imposto de Renda aos acometidos por Aneurisma da

Veia d9 Galeno.

7512 2006 ANTONIO CARLOS Isenta o fundo garantidor das cooperativas de crédito do imposto de renda e

MENDES THAME da contribuicão social sobre o lucro lIauido.

7513 2006 POMPEO DE MATTOS Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de aparelhos sensores e

blUQutli:lllure:> Úe v<lLClnlenlo de Qh5 utilizado5 n05 locais que especifica.

7517 2006 MILTON MONTI EstabeleCe a obrigatoriedade de realização do teste do "Reflexo Vermelho"

nas matemidades e berçários de todo o País.

7518 2006 ANTONIO CARLOS Altera o art. 2!' da Lei n° 8.352. de 28 de dezembro de 1991, que "Dispõe

MENDES THAME sobre as disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao TrabalhadOr-

FAT e dá outras orovidências".

7519 2006 COLOMBO Fixa em zero por cento as alíquotas do IPI - Imposto sobre Produtos

Industrializados incidentes sobre os produtos classificáveis nas posiÇÕes

90.18, 90.19 e 90.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

7520 2006 SANDRO MABEL Obriaa a feitura de curso de treinamento oara o cama de Conselheiro Tulelar.

7522 2006 RODRIGO MAIA Prevê a realização periódica de teste de dosagem de alcoolemia ou perleia

do substância entorpecento ou que determine d9pendência flsica ou pslquica,

por amostragem. nos aeronautas em exerclcio de função especIfica a bordo

de aeronave (tripulantes) e nos integrantes do Grupo-Defesa Aérea e

Controle de Tráfooo Aéreo.
T~23 2006 MAURO LOPES Denomina -Rodovia fBliciano Miguel AWcll<l" o lro;n;ho da rodovia BR-474,

entre as cidades de Caratinaa e Ipaoema, no Estado de Minas Gerais.

7524 2006 MARIA DO ROSÁRIO Acrescenta o Capitulo IV-A ao Decreto-Lei nO 3.689. de 3 de outubro de 1941

- Código de. Processo Penal. dispondo sobre o processo e julgamento dos

delitos tipificados no Titulo VI. Capltufo I, do Deereto-Lei nU 2.&m. de 7 oe

I dezembro de 1940 - Código Penal, com vítima ou testemunha criança ou

'7525-
adolescente.

2006 JOSE DIVINO Institui pagamento de aluguel mediante desconto direto em folha de

oagamento de funcionário oublico ou privado.

7526 2006 JOSE DIVINO Dispõe sobre o fornecimento periódico de um "Kit de saúde dentária" aos

alunos das escolas da Rede Públicas de educação, de ensino fundamental e

ensino médio, e dá outras providências.

7527 2006 JOSE DIVINO Dá nova redação ao inciso \I do art. 20 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, QUe "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

7530 2006 SANDRO MABEL Cria o Programa Nacional de Incentivo ao Emprego de Egressos do Sistema

Perlitencihrio - PROESP e dh oulrél5 providências.

7531 2006 HENRIQUE AFONSO DisPÕe sobre o exerclcio da atividade de Parteira Tradicional.

7532 2006 RICARDO IZAR Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Indutrializados - IPI, na

aquisição de motOCicletas para utilização no transporte autônomo de

Dassaaeiros, e da outras orovi<lênCias.

7533 2006 FELlX MENDON(;A Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de ltabuna.

7534 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas jurldicas de direilo privado. que

realizem campanhas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente e

recebam doações monetárias, a divulgar detalhadamente bimestralmente os

investimentos sociais ao infante e ao jovem oriundas .das arrecadações

auferidas. orefel'encialmente através da imprensa escrita oeriódica.

7535 2006 CARLOS NADER Dispõe sobre a obrigatoriedade de coletes salva.vida!; individuai!;. para os

usuários dos veiculos aquáticos tais como "Pedalinhos" e outros que

'---o transitam em lagos e laaoas de todo o Território Nacional. .

1111I~11111111I11111111I11339
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r I ' Ifavere"o ~al995, a Leo n 10.741. de 1 de outubro de 20m, e dá olltras
j rovidéllClas __~_~_~~~_~_~~c~~ ...,...,.....j

:1553 f juoól JOC:;·~D~I~V~IN~O~-----+.I'Ac:'.'!'ab~a~cc~rna eXIgênCia de aprovação no Exame de Ordem para a tnsaição
I I na Ordem Ijos Ad... ad05 do Brasil - OAB.

-7554· r2006 IBERNARDO ARISTON Dis - sobre C Selo de Oualldade AOlbianlal- SQA
iS5ST2ÕlitiT R06S0N TUMA AlIera o inciso XIV da Lei nO 7_713:-de''-'''22=d'''.'''de''--le-mtlro--'--de''''-1~9''88~, -oom--a-J

I
redação dada pela lei nO 8.541, de:?3 de tlezembro de 1992, e ~a Lei nl)

I
11 O:J:l, l.J~ 29 ut' dtuembro de 2004. pélrét IIlclulf ~nlN O~ fl:lndimanlos

I i.;eoto!;. (1Q impom de renda os provenlO'S percebidos pelos portadores de

f-'==-r=-==-="",,==__J-n,!,CC"'-"B5sidadeS especi,••,,,,s~.-~~~==---~---'------"----C7.-c-I
155612006 WAlTER FELDMAN Acrescenta artigos na lei n" 10.820/03, que oolOri13 desconto em folha de

. I lamento CrécJrto Con' ado

..
I PROJETO DE LEI

N° 'ANO AUTOR EMENTAí7538 : ~006 CHICO ALENCAR A.ltera as alois nDa 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e 9.-472 de 16 do jul\o
1997.

tSi7. 2006 ANTONIO CARLOS Institui sislema proporcional de ....010 distrital para eleição de Deputados
MENDES THAME Federais e Estaduais e dé outras DrovidêncJas.

7538 llJUb ANUHtTlGUEIREDO Vlsnoe soOre a remunAl'W'àQ da cal"'Annna nrofiSSlOnal de Garcom.

I753D 2006
ANDRt FIGUEIREDO 0009" " lfistllaçáo graluita. nus estabelecimentos comerciais. de

equipamento de tran5l'Tlissáa e1eb'ól1l:::a de dados para transações feüas por

7542 120061 LINCOLN PORTELA

meio de cartão de crédito ou de débilO.
Altera a Lei r,o 9 612. de 19 de fevtrreirCt de 1998 estabelecendo limile para a
cobertura dos sinais transl'flIliGOS pelas emiSSOras de Radioclltusao

[-7542 I:>OtiG[MAXR05ENMANN
Comunitárra
Acrescenta Inciso 80 art. 105 da Le. n':l 9.503.0023 do sotembro de 1997,

I I , que Institui o Cód;go de Transito Brasileiro, para dispor sobre sinaliZaçAo
I

,, reflet/ya nas motocicletas e afins.

r75« : 2006 HELENO SILVA InstrtUl a AnisUa da Olvida do Produtor Rural com~rovada a frustraçAo da
safra por três exercidos consecuuvos ou cinco altemados e dé outr'étS
providências.

~545 !2000 HELENO SILVA Qi~sobre o ~ncenlivo aos professores por lllEJio de bon~9_._____

754brOOO
ZULAIÉCOBRA --- --- Dispõe sobre aferição Quinquenal obrigatória das condições psfquica o-

fUl".ciooais dos ocupanl95 de cargo'S 'J1ta\iCIos.

7547 2006 lINCOLN PORTELA Acrescenta diSpositivO à Lei n° 8.906. de 4 de julho de 1994, que -Dispõe
schre <l Advoc.ac.ia e a Ordem dos AClvonarlos rio Brasil (OAB'-.

7548 2006 JUTAHY JUNIOR Di~õe 50bre a cobJalV"~ de f'lI'Ar".l'l niJbltoo ItRla ut,lizar.An de bens nüblieos
7549 2006 DEVANIR RIBEIRO Dá nova redação ao art. 1° e § 1° da Lei n" 6.094. dd 30 de agosto de 1974,

que "denna, para nns de Previdência Social, a aUvidade de Auxiliar de
Condutor Autônomo de Veiculo Rodo'tiáno e dá outras p~ncias-. pera

i incluir o Auxiliar do Motorista Aultrlomo do Sub-sistema Local Urbano de
Passanelros.

7550 I2006 ANTONIO CARLOS , Denomina Professor Arthur Fonseca o campus da Universidade federal de
PANNUNZID sao Cal1os. locallzaOO no mUnlcinlO Oe Sorocaoa. EstadO de sao PaulO.

7551 . 2006 PAULO LIMA Toma IIl'.presetitlvels e inafiança.e,s os crimes pralicados por 9fUPOSI
7552

I armados ti: associa"oes crimInosas
Àltera a Lei n" 6.538. de 22 de Junho de 1978. a lei nD 8.987. de 13 dã: 2006 JACKSON BARRETO

°

7557 ,2006 ROMEU QUEIROZ Altera a Lei nO 5.869, de 11 de janeoro de 1973 - Código de Processo CIIIiI,
pard inclUir cntra as hipóteses nela prevlsL.1s 3 suspensão por Inleresse do

h7"5SS...-h20"'0"6+J"O=O""H"E"R"R=M"'A"N"'NC---+:.~~~~ de"ROdOvia D8nl8 de OlivOlra" ;l atual BR • 163.
NETO

-7562 Iiiío~CARLOS NADER i DISpõe sob... a obllgakM1ed_ da colocação de folhelos explicativos e
I ,.::artaLas. dfl e8darecimentml par::- a pnpul~o sohn:t gordura trans em

~ cidades de todo o T&rritOrio Nacional e dá outras provtdênc~s_. __,-,-~....j

~
75.6.3._' 2006 _CA_RLOS NADER ID>spõe sobfa a obrigalolladada da Inslaa~, nos hospitais da ...de pilblica.

~
! de ponlos com solução anti-séptica e placas de oriel"tação para a prevenção
I de mfec - s hospital3res. _.__...,..---.,- ~

7564 2006 C..ARLOS NAD_E_R___ DISpõe sobre a praibiçao do uso de herbicidas que contenham em sua
fórmula o In radiante Ativo ÁCido 2,4 Didorof6noxia~tico 2,4-0 em lodo (.I

IIIIIIIIWIIIIMIIIIIIIII )40
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Território Nacional.

7565 2006 ROMEl ANIZIQ Denomina "Rodovia Comendador Alexandrino Garcia" a rtldovia BR·365
desde a cidade de Montes Claros até a divisa com o Estado de Goiás.

7566 2006 NICELOBAQ DisPÕe sobre o patrimônio cu"ural brasileiro subaquático.
7567 2006 NICE LOBAO Dispõe subre deS(;OnlO <Ia mensalidade das instituições privadas de ensino

superior para estudantes Que se dedicarem á pesquisa cientlfica.
756B 2006 COMISSAODE Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências.

EDUCACÃO E CULTURA
7571 2006 CORAUCI SOBRINHO Dispõe sobre a proibição de propaganda dos medicamentos genéricos e

similares.
7572 2006 FERNANDO DE Altera o art. 70 da lei nO 11.096, de 13 de Janeiro de 2005 - percentual de

FABINHO bolsas de estudos.t573 i"n' FERNANDO DE Revoga o art. 236 do Código Eleitoral.
FABINHO

7574 2006 ENIO BACCI Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as agências de modelos, com sede
no Brasil, manterem médicos especialistas (endocrinologistas e psicólogos) ,
para acompanhamento da saüde ffsica e mental de todas as jovens
contratadas e dá outras providências.

7578 2006 L1NCOLN PORTELA Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para exigir a realização de
avaliação psicológica pré-admissional por parte do empregado que trabalhará
com crianças e adolescentes.

7579 2006 POMPEO DE MATTOS Acrescente-se § 10 ao artigo 41 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991
(dispõe sobre os Planos de Beneflcios da Previdência Social e dá outras

i providências).
7580 2006 ILDEU ARAUJO Dispõe sobre a Regulamentação da Profissão de Modelo de Passarela.
7581 2006 SOCORRO GOMES Institui a Semana Nacional do Movimento da Cabanagem.
7582 2006 JOSE OTAVIO Instilui a concessão de bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-

GERMANO graduação aos membros dos órgãos de segurança pública constantes do art.
144 da Constituição Federal.

7583 2006 JOSE OTAVIO Altera a lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996. que institui o Sistema
GERMANO Integraao «:le Pagamento de Impostos e ContnouiÇ08S das Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte· Simples.
7584 2006 JOSE OTAVIO Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema

GERMANO InteQrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples.

7585 2006 JOSE OTAVIO Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, Que institui o Sistema
GERMANO Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e

Empresas de PeQueno Porta - Srmples.
I 7586 2006 FERNANDO CORUJA Acrescenta inciso ao § 6° do Art. 3' da Lei nO 7.802. de 11 de julho de 1989,

Iproibindo a comercialização do aldicarbe. conhecido como "chumbinho",
'7587' 2006 GOMISSAODE Dispõe sobre a realização de publicidade oficial no âmbito da administração

LEGISLAÇÃO pública federal e altera as Leis nOs, 8.429, de 2 de junho de 1992, e n° 6.404,

-2006
PARTICIPATIVA de 15 de dezembro de 1976.

7588- MARINHA RAUPP Obriga supermercados e congêneres a utilizarem material biodegradável Ou
reutilizável para a embalagem de produtos e incentiva estes
estabelecimentos a adotarem proaramas ambientais.

7589 2006 JOSE OTAvIO Altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema
GERMANO Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e

Emoresas de Peoueno Porte - Simples,
7590 2006 JOSÉ OTAvIO Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui oSistema

GERMANO Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples.

7591 2006 JOSE OTAVIO Altera a Lei nO 9.317, de 5 de dezombro de 1996, que institui o Sistema
GERMANO Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte· Simples.
7592 2006 JOSE OTAVIO Conceda isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para veiculas

GERMANO adquiridos pelos ómaDs públicos muniCiPais oara utilizacao exclusiva.
7594 2006 ORLANDO DESCONSI Limita em dois por cento o percentual da multa moratória. nos casos de não-

IDaaamento de tributos federais no prazo estabelecido na l8flislação

2062 (JANI05)
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PIlOJETO DE ~EI

Altera a rEKlaÇ30 dos arts. 14. 16. " e 16. da Lei n" 11,) 626. de lOOj,

l
tlP Il";and",, ~ .. "Zkfl.w ••C d posse. o por1o:l'. v uJrilu'ChJ e v lft.',Sllu n.:.u
-ª!!I\?rizados de s e com onentes de armas de f acessórios e

[78f112006 COMisSAO Allera a redaçao da ~ei n' 10.826, de 2003, ,nciUlndo parolgrafo "nico ao art..
°ARu\MEt-JTAR DE 13 e lipificaooo penalrnerte a omiss!lo do inform.lção à <lufOflcf.a<1o po'icia!. i
I~QlJL:'RII v lJt:$1 l'lAUA I' .

A INVESTIGAR AS
(lRGANIZAÇÚES
c;RIMINO~AS llO ~ '1I I TItAi-ICO DE ARMAS.

. 7Cti "'2"006 ~~-')MI')~-- ~-- AIlNa a redação ela Lei no 10.8213. tia 2003, modIficando J ">Ist"rna!Ka de!
PARLAMENTAR DE Imarcaçao de embalagens de rntJmÇÕ8s. !
~~~s~~~9,~~~!;INADA !

I ORGANI2AÇOl:S I
CRIMINOSAS DO
~I.í- ~ r:r. r .. Rf.lt.ot:;

1
-7113- 2006ICOMISSAO------lAllera a redaçãodã Lflt n' 10 B26, de 2003, autoozando o uso de mumçAo

I PARLAMENTAR DE apreendIda em atividades de InstruçAo de üm pelos orgaos de segurança
0,Ol"111 _,~, S: o~ADA I~ubica

I I A INVESTICAR AS
ORGANllAÇÓ=S

: '([. ';0.0" )0
, . "RÁFlCO DE ARMAS.

7014 i íQ06 i COMISSo, O
...... '. _.. 1 .•R DE

~UERlrO DESTINADA

2"~2 (JAN!OS)
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
t----'-'---

A INVESTIGAR AS explosivos.
ORGANIZAÇOES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7615 2006 COMISSAO Altera (I redação do art. 16. da Lei nO 10.826, de 2003, tipificando penalmente
PARLAMENTAR DE a posse e o porte desautorizado de produtos controlados.
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇOES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7616 2006 COMISSÃO Altera a redação da Lei nO 10.201, de 2001. condicionando o acesso aos
PARLAMENTAR DE recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública à efetiva participação na
INQUÉRITO DeSTINADA atuaVzação dos cadastros do SINARM e do INFOSEG.
A INVESTIGAR AS
ORGANllACOES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7617 2006 COMISSAO Acrescenta parágrafo ao art. 24, da Lei n° 10.826, de 2003, determinando
PARLAMENTAR DE que as armas dos acervos de colecionadores deverão ser mecanicamente
INQUÉRITO DESTINADA ineficientes para uso.
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7618 2006 COMISSAO Acrescenta inciso XII e parágrafo Ségundo ao art. 2.0, da Lei n.o 10.82612003,
PARLAMENTAR DE atribuindo ao SINARM competência exclusiva para autorizar e fiscalizar a
INQUÉRITO DESTINADA recarga de munição de armas de porte (eves.
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇOES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7619 2006 COMISSAO Acrescenta parágrafo ao art. 42. da Lei de Execução Penal, estabelecendo
PARLAMENTAR DE condições para a entrevista reservada do preso com o seu advogado.
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR AS
ORGANllAÇÓES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7820 2006 COMISSAO Responsabiliza penal e administrativamente o Diretor do Estabelecimento
PARLAMENTAR DE Penal onde for constatado o uso de qualquer aparelho de rádio-comunicaçAo
INQUÉRITO DESTINADA por preso.
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE AR-.MAS.

7621 2006 COMISSAO Oelennina a instalação de sistemas de rastreamento de sinais
PARLAMENTAR DE eletromagnéticos em penitenciárias e dá outras providências.
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS DO
TRÁFICO DE ARMAS.

7623 2006 COMISSAO TipifiC8 o crime do uso ou porte de aparelho de C1JmuniWIÇãQ Gli:lndtlslino em
PARLAMENTAR DE presfdio.
INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS DO

1111~111111111111111111343
Documento: 33726 • 1
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PROJETO DE LEI

N0.I.AN:n- AUTOR EMENTA
f--O'----.- . TRAFICO DEARMAS.
762$06 COMISSAO Cria obrigações para aovogado e tiplfica a conduta de rSOOpiaçao qualflcada.

I IPAI-!'.IIMENTAR DE
INQUERITO DESTINADA
A INVESTICAR /lS

~ORGANIZAÇOES
CRIMINOSAS DO
TRÁI'ICO DE ARMAS,

7125 200ô SÓMISSÃÕ----- Toma hOOilfldo o homtcCclio (Ia lJOIiciais e de agenl8& peniten~rio8. :

I
I PARLAMENTAR DE IIINClJERITO DESTINADA ,

IA INVES f1GAR AS
ORGANIZAÇOES

I CRIMINOSAS DO
I TRÁFICO DE ARMAS.

7828 2006 COMISSAO A1lera a redação do 118régl8fo único do ort. 2" do Estatuto do Desarmamento,
PARLAMENTAR DE colocando 500 o controle do SINARM os arma. de todos os policlais o dos

I INOUERlTO DESTINADA bombeiros militares.

i A INVESTIGAR AS

I IORGANIZAÇOES

II
CRIMINOSAS DO
TRAFICO DE ARMAS.

7827 ,2006! COMISSÃO InclUI parágmro no art. 311 do Estatuto do Desarmamento, detel"rntnando
I IPARLAMl:NTAR DE requi~'o5 para o regilSlro de ermas de fogo por órgãos, oolpol8Q6ee eI INOllERITO DESTINA0... inslituiç<\es quo go<1II\Ciom caóaslros pala "'Illslros~.

A INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇCES

Acrescenta parágralo único ao art. 24, do EstaMo do QesannamenloI
I GRI.Mlf\',)SAS DO

-7828-12000 TRAFICO DE ARMAS,
COMISSAO
PARLAMENTAR DE tomando crime o descumprimento das p:>rtanas e orientações do Cornando .

I

INCUERITO DESTINADA do Exército sobre produtos controlados.

IIA INVESTIGAR AS
ORGANIZAÇOES

I~MINOSAS De
TRJ,FICO DE ARMAS.

7832 I 2006 RAIMUNDO SANTOS Dispõe sobre a obrigaloriedade da conlrapreslação de serviços de
assislêncaa médica e análises cHnicas, por profisslOOals da .tIrea de saUde,

I~radu~ em ir15tituiç6es públit.l6 de ensino.
7833 2006 CHICO ALENCAR MOdifica diSPOSitivos da Lei nD 1.99B, de 11 de janeiro de 1990. QUe -Regula o

Progrdma do Seguro--Desemprego, o at)Úno salarial, institui o FundO de
I IAmparo ao Trabalhador - FAT, e da Ollcas prtMdéncias·, para estender aI

WIUII~Udei lIvl:iCI dtt lIual.(j~çau ;.KUfi1'j~l)llcd i:ltI::l ~1ll~''''Ydl..kJr.dtt longa
I Idu o. '

t8t
.':.to·, '. 'i. CA MARA 00 S o E PUTA DOS

'- ...~,:
..~ -"
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7834 ,2006 TARC SIO Altera a ConsoIidaçào das Leis 00 Trabalho para modificar o calculo da
, 'ZIMMERMANN conlnbui sindical de_ pelosJr~~"d"o~,"!!:5~. -\

~~l 2006 I ZEQUINHA MAR!NHO Aliara él L6I nD 1.079, de 10 de abril co 1950.
7837 I 2006 ' ALEX CANZIANI Eslabelece10rmas de financiamento da E;Cd7U~c.:l-çJ'7'o-;P"'",'"'fi"'SSIOn8-OC'-'-;1'"'o-;T"ec=no"lóg7':"'ica"""

, I e d~ outras rovidências.
7838 ! ~006 COS"'T"A"FE;=R;;:R=EI"'RA~--f"':.OS"'I':-.u"'i"n"'O"I3-"N!Oa"-","'·o"'na""!'lda~F"'''''C;;-n''''s'''lã'----------------1

7639 2006 JOS DIVINO Autonza os usuános e as ÍlSbluições financeiras a promover o desconto em
I ! folha de pagamento dos f1nanciamenl ("ls de cafTOS de passek>. utditânos e
~ ~IOCICletas.

7640- I 2{}{){'i CORJ\JCI SOBRINHO I~3.,oo so7b""e-.-C"'=*"'-;~'-d:;-.C-V8C-nda-'-"7de bobld~;-8JCfJ6hcas às margono doo

: rodOVias e dá

+
IproviUê~cia!'; correlatas.

7041 2Ó"Õ6 CORAUCI SOBRINHO A1lcra.LI redaçao ao § la ao &n'90 1:23 da Lol n° 9.:>QJ, ae 23 ae setembro de
'-_-L_-''- '---'1~99.1.....eda pro~.dênclas_"COlTll="'la"'ta" .."'_ ___'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~I J44
Do.:umltlllO : '337t;6 - "
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PROJETO DE LEI

NQ ANO AUTOR

7642 2006 MARCELO ORTlZ

7643 2006 COSTA FERREIRA
7644 20GB JOSE PIMENTEL

7645 ;~OO6 ANTONIO CARLOS
MENDES THAME

7646 ~(){i FEU ROSA

7647 2006 MARIANGELA DUARTE

7651 2006 DR.PINOTII

7652 2006 PROFESSORIRAPUAN
TEIXEIRA

7653 20Gl\ CORAUCI SOBRINHO

7854 2006 COSTA FERREIRA
7655 2006 RAIMUNDO SANTOS

7856 2006 ITAMAR SERPA

7657 2006 ITAMAR SERPA

7658 2006 MILTON MONTI

7859 2006 RAIMUNDO SANTOS

7660 2006 SALVADOR ZIMBALDI

7661 2006 PERPETUA ALMEIDA

7662 2006 PERPETUA ALMEIDA

7663 2006 DANIEL ALMEIDA

EMENTA

Altera a redação do Art. 791 da Consolldaçao das Leis do Trabalho - CLT
para dispor sobre represen\açao e assistência judiciária e nwoga os Arts. 14,
15, 16, 17, 18 e 19 da Lei nO 5.584, de 26 de iunho de 1970.
Acrescenta Damorafo ao arti~o 232 do CódiQO de Processo Penal.
Altera o art. 1° oa lei nO 7.41B. de 16 oe oezem\)ro oe 1985, que im>fi\u\ o
Vale·Transporte e dá outras providências. para permitir a concessão do
beneficio em esPécie. .
Il"ltroduz alteraQÕCs na Lei nO 8.019, de 1990, altGl'3da pela Lei nO 8.352, de
1991, e na lei nO 8.427, de 1992, para que recursos do FAT possam ser
movimentados pelas COOPerativas de crédito rural.
Altera a redação do artigo 109 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965
ICódiQO Eleltotal).
Dispõe sobre direitos e garantias assegurados aos portadores de Hepatites,
altera a Lei n." 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Beneficios da Previdência Social e altera a redação do inciso XI, do art. 20,
da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para.
respectivamente, estender aos trabalhadores acometidos da doença o
benefício isencllo de carência e do saoue na conta vinculada.
Altera o artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto Lei n." 5452 de 1943, cara disoor sobre o auxllio-ereche
Dispõe sobre a proibição de inserção de cláusulas de Ildelidade nos contratos
de oreatacão de sorviçOs de telefonia móvol o fil<3.
Acrescenta, onae couber, Inciso ao artigo 20 da lei nO l!l.()36. 0& 11 0& maio
de 1990, e dá providências correlatas.

Ulsooe soore a música e os eventos QOSPElI.
Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro Federal de Educação
TecnolÓQica de Paraaominas, no estado do Pará e dá outras orovidênCias.
Dá nova redação ao inciso r do art. 36 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, oue estabelece as diretrizes e bases da educacão nacional.
Acrescenta inciso ao caput do art.20 da Lei nO 8,036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta vinculada ao FGTS na apli<:açao em
plano de previdência privada. bem como na aquisição de titulo de
caoitalizacão OU de seauro de vida.
fama obrigatório, em todo território nacional, o uso, pelos integrantes das
oolfcias civis e militares e das guardas municipais. de colete à prova de balas.
DlspOe soorea OOrigatoriedade da lmplantaçao de carenagem de proteç3o
sobre o eixo que liga o motor à hélice das embarcações fluviais, e dá outras
providências.
Prorroga o prazo constante do art. 1° da Lei nO 10.577. de 27 de novembro de
2002. que prorrogou o parágrafo único do art. 1° da Lei nO 9.074, de 7 de
julho oe ~995. acrescen\ado pelo art.. ~o da Lei n'> 9.&48, de 27 de maio de
1998.

Amplia a área de atuação da Area de LIvre Comércio de Brasiléia, prevista na
Lei nO 8.857, de 8 de março de 1994, Que ·autoriza a criação de Áreas de
livre Com9rcio nos Municfpios de Br9síléia e Cruzeiro do Sul, no Estado do
Acre e dá outras orovidências·.
Amplia a área de atuação da Area de Livre Comércio de Cruzeiro do Sul,
prevista na Lei nO 8.857. de 8 de março da 1994, que "autoriza a criação de
Áreas de Livre Comércio nos Municlpios de Bmailéia e Cruzairo do Sul, no
Estado do Acre, e dá outras providências·.
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Lei nO 605, de
1949 e da lei nO 7.369, de 1985, e dá outras orovidências.

7065 2006 RICARDO SANTUS MOOif1ca a re<laçao do an.61 da Lei n" 9.099 , <la lo 09 setembro de 1995,
_._ .__J'-- -L'Q~lu:.:e:...:í:::nstit=·u~j.::o::::.s~J~ui~za~d:.::o::::s..::E:.:::s~Dle~c~ia~is~C~n~·m:..:i~n~ai~s.'__ ---l

111/1111111111111111111
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I lDUB . 2006 , IVAN RANZOLlN

I 7689
1

.<0<.'" i-ORA :~i.AIR
i I

I_'j ""F-'""'!.-_-. P_ROJETO DE~_'__~~!4JA_ ~
~666 "000 IR'CAROC' SANTOS IDispx sobre o réG;mA de colat>Jnlç,lo entre a Unlao, o. Estados, o DiS1Jik> I
L- J-_.- ~:~~:~~~~i~.IPiosl na organlzaçao dos seus slstomas de onstno e dê

7ua ' 2000 ORLANDO DESCONSI :':'sta...c1et.e lu: .. le ti romunoraçao cIEl<;.orrante uO pagamenlo de roY&Aities em
1- I I conl@.tos de_~en"&n de cultivares e de rod de semen1es.
rT6691'2006 WAlTER RARFlll tEstabefece dlrat~erais para a aluaçJ0 da União r.edoral [Im programas.

\ ~HOJelos 6 ~~ dd gd(C;içâO de empregos pOr meto de frenlttli pnxJU1lvas de

'
1

7670
','00' -l-'rabalh,,,Oé.' ~_~_~--,~-,--_~_~-.,,-_-,-__,..-----I

11 CHICO AlENCAR Dispõe sobre 'I vciculaçàO gratuita de inrormação educaUva sobre o câncer
~ alas emissoras dA,.!r.l<l.!!!!!IO!!.!"'1I!!.e'!!!e!!!vi~s.\o~.~="'7~=~=~="'--- -,--1

17671 12iir16 MARI NGELA DUARTE . A1lera os arti;lo8i2, 90, 259, 260, 261, 280, 285, 268, 289 e 320 e acreocenla
. o utigo :'.'3- ~, ~ '..-61 nO 9,'-')1, dI? 23 de 'Sbternbio de 1997 • Código c'.'

, 1 Transito Br.,!as~;Ie"",im",.~__
7672 T2OO6" MARI ELA OUARTE Estebel&="...e a V1são rnonocular El a perda audiliva unilateral GOmo deficianciB 8'

r 73 ,2006 MARIANGELA DUARTE I~~=~.;;'~~~~,~. ao Código de Tnlnsilo Brasileiro, para dispor sobre a
~ _~__ . ".. ...___- ~igenfjficaçãQ...~~ ..r.:~los~aJ!..SlJ.ii!DSespaci~lS_- __. .. _. -,

I
7-.. '4 '_UJ1J ~h .•N\,.o'!~LA J..JA.i j E IAllera a 1..1.:1 n~ 9.·... 4. OtJ q do teVtlilJlro 08 1997. a lei 00& rran~na'l

I Insbtuindo 85 comlssOes de audlloria e a obrigatoriedade l:Ie dlvulgaçtío de
, dados da Ilsta.lJnica M es,.pe"",,,,,,-,~----,:-c--o-

'1-7675' ~-2C\Jv I Mi.f,:.:.NGc.LA DUAr<TE I'-oeine as diremSo da P~itica Brasil8ira de eCOaoaIél MOaecuIar para o USOI

I Sustenthel da Blodh'eroidade da Mala AUanlica, da Zona CoSlelra ; I
,...-.,-..-. _ .+- ~~arí\ima. da AMaz~r,i~. e.9.'o='\ros Biomas Hacoo~~..L_? Cá_'lU\ra'i.0f'0v1dAr,Cl8S.

1

7816

1

~~Uu 'I ALCI'5TE ALMeiDA IAitera a Lei n" 7,110. Oe 14 de dazembro de 1983, que define os CIimell
contra a s&g...-ança rlaClonal, a ordem polí~ o SOCoial, ostabelo<:o 'SOu

: _ _. . _ ' ;>rocesso E+ juJg.lme.!!to e dá :1J!h11!p'~ovldêr'..s'~c;

I 701ij 20lJt.-rwALTER FELDMA~ IDISpõe sobre a inslalaçao de sistema de aquoomento ",lar em edificações, e
~ _ .da outras providências, . ~

7e19 7(.1(," ODAIR C·~+!-.jHt'. f\!lt:tnt a ~..rI w t:':).::!:·3, du 5 de JunhO ae .t::':'OI, que tJlspoe 6Ol:>f9 a

I I Ireestruturaçao dos transportes aquaviário e terrestre. cria o Conselho
Nac;onal de lnlograçao de Polibcas de Transporte, a AgIlncia Nacional de I

'I : ITran!.portt.:~ TtHreSlItb, a AgêncUJ Nacional de Üglllloporbs A.ql.i:Nitinos. e oI -J Departamento Nacionaj de ~nfra-Estrutura de Transportes, e dá outras

l 76ãJ~-2Ü.;~ 1.EL:UAROOCUNHA - I~~:n=re o.l:Jd.lIf;rItÕ·lnlegral no Imposto de Renda a pagar eou
I . ms.tlfutçAn AAlll.~haviria~ com o CU!rteio de defeu judicial das
. : pessoas fi~,ca6 e "llf·,~iCê:l~ Que It.tnham obl do sentença fa'rorávef, no

I IexerciclO 00 ano 00 transito em julgado, decomtnte da ação movida por Ii beneficiário de Gratuidade de JustJça,

17-884 I2006lw1Z RIAUHYLlNO .~_~_a.l"2l~ <1!>~JQ. cultural imaterial brasileiro.
h·'C c'~.; A~'_T,"~'0C'\!':-')S nIFF, I,,;Iem di"" A· ., .'}: ," n" r, 181, do, ~J"" ,.'el,,, C" '>«;1.
7uu~ I ;lOi.-üJANTÔNIO CARLOS. I3IFFI De-nomlml -or.. W8Imar tionçatves lorres· o préCllO que abriga o F6nJm

~__~_ . Eleitoral d~ G.D!!1arca~~ Ponta Porã, no Estado de Mato_q~.do.~~.:-.
J 7~1.1 2().'i. ANT~:\J'O(;AALO::: .IFFl Toma gr",.l.O,to '.' t. ~I~ .. vrte ~uhvo ufbcjrlO IJUblK.O por ocahoia~J ooS pae.tos

eleitorais.
IOndui o ~ 6° nÔ- art. 405- da Consolidação das leis dõ Trabalho, apro\lada

Ipelo Decro.o>-L•. ,: 5.45~ de "de maio 0.,943. estipulaml" condiçã0l
' especial de.trabalho para o menor aprendiz que houver concluldo o curso de

___ ap~l}dlz..a~~'1!..çoD.!~'p('n.@I)_I._.__ ._.__'-,--=-~~_
I Allera o etIlo ~!i UQ wll.::.04IJaÇào das L81s do Trabalho - ClT, aprovada patoI
! DecretcrLei nO 5.425. de 10 de maio de 1943, para limitar a compensa~o de
, heras sup ~I"lert '117'), r. rev'Yja a Lei nO 9.601, de 21 de jall9iro de 1f198 e a

t-==o-1~=-h~~~~=~_~--If.!M~B<l~ld",.!.."'PrOYlbÓr,.. n'" 2, I &1-41, de 2" de oslO de .2001.
7_ 2006 CORAUCI SOBRINHO Altera 3 redação do arti;jo 168 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -

.~'i2o~r'Sl'_··~~"'~C "I!.:.- .. __. ........J

111!~IIIII!!llnlllg!I~~ 14h
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PROJETO DE LEI

N" ANO AUTOR EMENTA
7891 2006 CORAUCl SOBRINHO Attera a redação do § 3° do artigo 148 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de

1997 edá providências correlatas.

7692 2006 MAURO PASSOS Institui o Programa Brasileiro de Geração Descentralizada de Energia Elétrica
B dá outras providências.

7693 2006 JEFFERSON CAMPOS Altera a redação do artigo 11 da Lei nO 9.709 de 18 de novembro de 1998.
7694 2006 RICARDO SANTOS Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Nacional pró-Infancia

Brasileira e dá outras providências.
7695 2006 RICARDO SANTOS Modifica a redação dos arts. 49 e 50 da Lei nO 9.478, de 06 de agosto de

1997, que dispõe sobre a pcIltica energética nacional, as atividades relativas
ao monopólio do petróleo. institui o ConselhO Nacional de Polllica Energética
e a Aaência Nacional de Petróleo.

7696 2006 ROSE DE FREITAS Altera o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre o registro e a perida
do acidente de transito sem vítima.

7697 2006 LEONARDO PICCIANI Dispõe sobre a obrigatoriedade do fomecimento de protetores OU

I 7698
bloQueadorea ~Iares, nas condiQÕea Que eapeclfica.

-2006 BETO ALBUQUERQUE Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Norte do Rio

1 1702 1 1 1)01;
Grande do Sul· UNINORTE.

WALTER FELDMAN Disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento
marcanlil/LeasinQ)

77D4 2006 EDINHOBEZ Acrescenta inciso ao art. 3° da Lei nO 10.169, de 29 de dezembro de 2000, de
forma a isentar do pagamento de emolumentos cartorials 0$ aposentados e

I oensionistas aue recebam até um saláriomlnimo mensal.
7705 2006 EDINHOBEZ Confere ao Município de Imbituba (SC), o titulo de Capital Nacional da Baleia

Franca.
7706 2006 EDtNHOBEZ Institui o dia 13 de julho como o Dia Nacional do Conselho Tutelar.
7707 2006 JOVINO CANDIDO Denomina "Viaduto Vereador fauatino Ramalho", o viaduto locolizado na

rodovia Fernão Dias, no municlpio de Guarulhos, SãoPaulo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° ANO AUTOR EMENTA --
47 1991 FRANCISCO Dispõe sobre O Sistema Financeiro Nacional

~--

DORNELLES
60 1991 RITA CAMATA Regulamenta as atividades dos estabelecimentos de seguro, de capitalização

e de previdência privada aberta , do 6tg~o oficial fiscali~dor e do 6rgão
olicial resseaurador e dá outras Drovidências

101 1992 LUIZ CARLOS HAULY Dispõe sobre a manutençilo do.crédito na origem, nos casos de pagamento
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
pre5taçao de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação nas operações anteriores às interestaduais com alíquota zero (
Constituição Federal artiQo 155 , oaréarafo 2° , inciso XII , a1ineas c e f I

117 1f.jq2 JOSE FORTUNATI Regula o sistema financeiro nacional, disciplina os artigos 163 • incisos V e
VII, 164 e 192 da Constituíçao Federal e dá outras providências (AUTORES:

·127 PAULO BERNARDO LUIZ GUSHIKEN, AGOSTINHO VALENTE)
1992 MAX ROSENMANN Cria reserva do Fundo de Participaçiio dos Municipios, destinada aos

Munlclolos aue abriaam em seus tel1lt6rlos áreas naturais proteQidas
B 1995 FERNANDO ZUPPO Altera dispositivos da Lei nO 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que "dispõe

sobre a Política e as Instituições monetárias, banclriase creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional e dá outras providências·.

13 1995 JOAO FASSARELLA Dispõe sobro a queda de sigilo de instituiçoos que menciona e a rE>quisição
de informações por órgãos do Poder Legislativo, nas condições que
especifica, e dá outras providências.

21 1995 RICARDO IZAR Dispõe sobre a limitação dos gastos com publicidade governamental, e dá
outras providências.

52 1995 MAX ROSENMANN Autoriza ooeracOOs com garantia pignoratícia nas instituições financeiras.
58 1995 ABELARDO LUPION Delineprocedimento de devolução de tributos pa os a maior em face do que

111IIIIIIII1 1111111111
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1995 MENDONCA FILHO

N'

81

A!"O 1_._!-~I-,-TO~R~_--+ ~~~_~~EM!!!!Eé!CNT!.!.A~.,.."..,-=-----,~ __,..--:~
I pre.c"3VG a Lei nO 9.065. de 20 de junho de 1995. que -dá nov& redeçaD a

dispositIvos da Lei na 8.981, de 20 de Janeiro de 1995, que atleta a~
triblJlâria federal, e dá outras rovldência~s·~._~_....,..---:,.--,--,-=-_:-I
Inslilui mecamsmo de proteção aeconomia popular. cria o Fundo de Garantia
tJ~ CIl:nJrlu, AVh~ ti Dttp06Itoti (FGCADl e <tuwrlza a cr1aç30 00 ootkJClUe

: sem fins lucralivos com atrib' de acminis .ia 6 estao do fGCAD.
&5 ,1995 SEVERINO CAVALCANTI i Anisla Frei Caneca e seus companOOlros da !ÚlQ1i"" mpubllcana e toma

sam efe.to os Decretos Imperiais de 7 de julhQ do 1824 o da 15 de outubro de
1827.
Re ufamentcl UInciso I do arti o ro da ConstituO Feder-dl.
Estabeloce limite para as despesas com pubJk.idade ofidal e dá outras

ovidênclas
1996 JAIME MARTINS89 Defina na forma da alln03 "a" do inciso X do parágrafo 20 do artigo 155 da

Constituição Federal. os produtos sem,-e13boraoos QUe podem ser lribulados
.j...,~,...;.,i~-,-=~=~ ...jJ" los EstaC09_~Çlistrilo Federal, quando de sua 9 O o exterior.

D8 1006 ROBERTO PESSOA Altera a c.omr.et(lon(;ia do Banco eer.tral do BI1Htil relstiva 8 recolhimanlo
com lsória.

~7,..'7-l-,1",996~~A'UGUSTO NARDES
85 1996 MENDoNCA FILHO

1õf 199G Jo"SE FORTUNATI Dispõe sobre a "'llanizaçao, atribuições e funcionarnento da

f
Supenntendência da Seguros Privado. de acordo com o artigo 192 da
r..;onstllu I-eaenll. e ela outras ro·'K1e"-.nc='""'s. --:-~--__,____,,___1

~I'l2 ' 1<J<lú ILDEMAFlKUSSLER IJlspõe sobre as condições de auioriZ3ção pal1l funcionamanto das

_~ I u I Soaedfll1;!ad!l!e!.!s~d~ef,C~·~·~~-"-"--'--"-'="'---"""'""""7:=-::=-::-1
• 1n f1q')f, AI EXANDRE CARDOSO I Allera a Lei nO 4.595. de 31 de deze",b", de 1964, QUO diSllÕ8 sobl1l e

I P ções b cj. credltI . CooselhoI Olltica e as institui monelárias. an nas e aas e Q'18 o
,

I Monelario Nacional e da oulras orl>V1dênc as. ,1--- ~.-

137-l1996 ROBERTO PESSOA Dispõe sobre o seguro obrigatório contra danos pessoais decorrentes de
erroe médicos.

152 1997 HERMES PARCIANEUO Alterd a lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990, QUO toma
,ineleglvels o GO'J&m8dor de Estado, do Distrito Federal 8 o Prefeito que

'""7 iMAX ROSENMANN
~ixaremde pagar os sarériM ou vencimentos dos servidores oúbficos.

1CU 'I Acrescema § ao ano 10 da Let GQmp(&mEln.tar n" 04. Qe HI de maKJ d.e lY'dO
I (le; das Ineleg,billdedes), a fim de exigI' comprovan'e de prestaçao r8g<Jlar
I de conlas dos_candldalosa reeleição para camas do Poder Exoculivo.

180 1997, MIGUEL ROSSETTO !Modifica ocapute06§§1°e 5° do art. 20, os fi~ 1Q o 4° do art. 21 e 08rt. 31.. I Ida lei Comp'ementar nO 87, de 13 de selembro de 1996. a da outras
I prOVidências.

204 1997 MARIA VALADÃO I Delimita gastos públicos com di\IUIgar.ão a publicidade dos aios
Inovemamenlais.

221 1998 GERMANO RIGOTTO Dã nova ra<!açAo ao inciso VIII do artigo 3' da Lei Complementar nO ff7 de
1996 e insere o § P ao artigO 20 e o § f1J ao artigo 21 da mesma Lei'
Comp1cmonlar.

231 1998 JOÃO PIZZOLAITr IAII.ra os arts. 181, 194 e 199 da Lei n' 5.172. d. 1966· Código TributAno

~.-
NaClOndt.

~~-I;::
FEU ROSA 'N:rescenta o inciso XIX ao art. 23 e o inciso XX 80 art. JO da Lei no 4.737. de

I 15 ela JUlno (Ia 1\16:), que '"lnstllUl o (,;Odgo 1:::10ItO~I".

JOÃO PIZZOLATTI --;-Fixa percentual máXImo de acréscimos regais. incidentes sobre os

- 2511'996

pagamentos de lributos 10m de prazo.
l Url CARlOS HAUlY I Acrescenta dispositivo à lei ComPlementar nO 76, de 6 de iulho de 1993. QueIdlSpOO sobre o procedimento contradMrio especia<. de rito sulTlério, para o

1'+~"j""~""
pro('.esso de desapropriação do imóvel rural, por Interesse social. pat'8 fins de
reforma anrária.
~0t11fic.:l o ·':õlrut" e os parágrafos 1° e 5° do 3rt. 20, os parágrafos 1° 8 4' do
M. 21 • o art. 31, da Lei Complementar n° 87, de 13 de _mbro de 1996. e
dá~lllras nrovidências.

4 119991 WAlOEMIRO TEIXEIRA Revoga a lei Complementar na 87, de 1996. do Poder Executivo, que dISpõe

I sobre o Imposto doa Eatados fi do Oistnlo federal sobre OperllçW5 RelClUva:;
c\ Circulação de Mercadorias e sobre PreslaÇões de Serviços de Transporte

,
_r!'tere~~dual e Intennunicipal e de Conwnl~~~QY!Bs providências

I1111111Hi1ilM111111111 J4R
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° ANO AUTOR EMENTA
f-'S 19Q9 IWNALDO Modifica o "caput" do art. 20 e art. 31. da Lei Complementar nO 87. de 13 de

-~
VASCONCELLOS setembro de 1996, e dá outras providências.

1999 PAULOBALTAZAR Revoga a letra e, do inciso 11, do art. 17 da Lei Complementar nO 75, de 20 de

._-- -- maio de 1993 e o inciso 111, do art. 44 da Lei nO 80 de 12 de ianeiro de 1994.
14 1999 POMPEO DE MATTOS Autoriza o uso de Titulas Federais para pagamentos de dividas de Estados o

Municípios.
16 1999 PEDRO FERNANDES Dispõe sobre o horário de funcionamento, para atendimento ao público, das

agências dos Bancos Múltiplos e Comerciais e das Caixas EconOmícas e dã
outras orovidências.

19 19!.l9 JOSE PRIANTE Altera a Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro de 1996.
34 1999 MARCOS DE JESUS Cria Reserva Especial do FPM para os Municlpios com IDH-M inferior a 0,65.
37 1999 GEODEL VIEIRA LIMA Dispõe sobre :'I rogulamlln/:'IçJlo do Sistema Financeiro Nacional. cria a

Comissão Mista Permanente para Assuntos Econômicos e Financeiros do
Congresso Nacional, extingue o Conselho Mone~rio Nacional, estatui
comll5tências ~ara disci~linamento do Sistema Financeiro Nacional e dá
outros Drovidôneias.

42 1999 JUTAHY JUNIOR Regulamenta o inciso V do art. 163, da Constituiçao Federal, dispondo sobre
a fiscalização das instituições financeiras, o risco da Uquidação dessas
instituições, autoriza a criação da Agência Nacional de Fiscalizaçao das
rnstituiç06s Financeiras - ANFIF, e do Instituto S6Qurador de Créditos contra
InstituiÇões Financeiras -ISIF, e dá outras orovidências.

55 1999 BISPO RODRIGUES Cria o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente.
60 1999 PAULO PAIM Dispõe sobre a aposentadoria especial para os trabalhadores que exercem

atividades Que prejudiquem a saúde ou a intearídade fisica.
10 1999 OSMAR SERRAGLlO Altera a redaçAo dos artigos 10 e 13 da Lei Complementar 1'10 64, de 18 de

maio de 1990.
71 1q~9 POMPEO DE MArros Altera ai Lei Complementar nO 4.595, de 31 dê d92ernbm riR 1Qfi4.

f-7"2"' estabelecedo competência leoal oara fixacão de horário bancário.
1999 ADOLFO MARINHO Estabelece normas de cooperação entre a Uniao, os Estados, o .Distrito

Federal fi os Munlclpios na prestação de serviços públicos de abastecimento
de água potável e de esgotos sanitários, nos teITl10s do disposto no inciso IX
e paroorafo único do art. 23 da Constituicão Federal.

79 1999 PEDRO FERNANDES Dispõe sobre o pagamento, na rede bancária, de fichas de compensaçAo, de
bloquetes de cobrança, de \ributo'5, de '56MçGS e de \al'ifa\!. ~h\i<:;a\!., ~f mei'J
de cheQue. e dã outras providências.

84 1999 JOAOCOSER Estabelece regras para a concessão de aposentadoria especial para os
trabalhadores que exercem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade
física.

91 1999 PEDRO FERNANOES Cria o Fundo Nacional de Saneamento - FUNASAN, destinado a dar suporte
financeiro á PoIitica NacioM! de Saneamento, e dá outras orovídéncias.

94 1999 MARCIO BITTAR Cria reserva do Fundo de Participação dos Municlpíos, destinada aos
Municlpios qua abngom om 69U6 larritóríos unidades do conservaç/io da
natureza ou terras indlaenas.

256 1999 SERAFIM VENZON Permite aextinçao do crédito tributário mediante dacão em Dallamento.
98 2000 JULIO REDECKER Disooe sobre o comércio exterior e .dá outras orovidências.
99 2000 SÉRGIO CARVALHO Revoga a allnea "i", do inciso li, do art. 1° da Lei Complementar na 64, de 18

de maio de 1990 - Lei de Ineleaibilidade.
104 2000 POMPEO DE MATTOS Regulamenta os arts. 84, inciso >Nr e 144, § 1", inciso IV, da Constituição

Federal, institUindo norma para o provimento e a desti1uição da funçao de
Chefe da Policia Federal Judiciária da União.

106 2000 OSMAR SERRAGLIO Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos
Municlpios.

108 2000 PAlJOERNEY A.VEUNO A.ltera o l'lrt. 17 da Lp.i nO 4.595, dA 3'\ de dezElmbro de 1964. e dá outms
orovidências.

112 2000 ADAOPRETTO Modifica a Lei Complementar na 76, de 6 de julho de 1993, que dispõe sobre
o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de
desapropriação da imóvel rural, por interosse social, para fins do refo~

I agrária.
117 2000 RONALDO Cria Reserva de Proteção do Meio Ambiente do Fundo de Participação dos

•

":/':>t
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EMENTA IN° TAND AUTOR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR I
I

VASUNC[LLOS
AI ~ XANDRE CAROQSO7110ll

~undplOS' F"PM. '
EslabeieOO dlretrtzes para a cooperaçOO enlre a União. o. Estados, o Dis'ritol
Federal e os Municíplos na preslação de serviços pUblicos de abasteCImento
ó,J á!luJ p:.t:Jv.~1 e Co o....JOI.15 Su.nital'l(,s. nO:i termos do dispo5to no IncISO IX
'" par30rafo únieo do art 23 da Conditui~oFAdAral, r1Afine A r.nrTl('VllIAIlt"JA dA

~cada r.\vel de-.POder na ~slaçao desses serviços. e da outras provid6ntias.
l.OOtl C~C6TA PINhEIRO Ilr.itiiuõ 0-- prOoJfãffiã .NaCiOnal de Segurdnça Alimentar ti dd outras

Inrovidências.

I
~- ---i 119

I 121 2000 LUCI CH()lNACKI 11I~litlli 1.1J"!\JiLJuil.,Au du illttrf\lcrllfoJo no dornlnio f'OOfIômico, de

l' ~ responsablhda<te das empresas fabnCantes de beb.das ak;o6.ILaS. para o
=.~Ic-.-~=~,==~__-+f,"ln"a"I1CI"""'am...,e~n,,,k>,,~~s de tratamento aos doemes vitimas do alcoolismo.

: 124 7000 INAclO ARRUDA Autoriza o Podõr F(6CUllvo a criar a ReglJo Inleçr.ld~ de De~n\'('IVI~O do

I ~ Carill-AtarioolRICAI a dá outraS,""vidlml>as
,'-134 12000, FERNANDO GABEIRA Cria conlribuição aconómica e institUI o Fundo Nacional da Assistência

~~~~===__-+,M!!éd~ic!eJ~·~H~u!'t:,.JI~I!!,..""a!'.r..!l~.A:"lder~.tdo~dd Trânsito - FWAt-lA~.

138'f200õl GUSTAVO FRUET DISpõe sobra os jurosinci<lenles na constituição do Cfé<lito lributario.
I a~erando o art 160 do Código Tribu1ãrio Nacional (Loi no 5.172, do 25 do

: 'J:.rtubru de 19&j\
13912000 LUCI CHOINACKI ! Insmui contribuição de intolllonção no domlnio acon6mico. do

, 11 roepon.:ab+lid3do d.::l indüclna t3bagisb, p3r3 o financiamento de ações eM
; I; ..lamento aos \MJ..IIIjS vílunas do fume., cioafTtl e ubaoo.

1
145 [2000, RICARDO FERRAÇO 1Estabalace normas f1mdamenl.';s do cooparaçâo onlre a União, OS Estados. O

.Jislrito Federal e os ....,uniclp·os para o exerclcio da competência comum

~ 1

,l;trljnmltJ ClUtI ;uci~ VI u IX \.lI,) ..Jft. 23 Ud CUl1:=otih.IIÇao. nu 'l.fU:1 lia 111(." .. i!IO&

serviços públicos de abasteciment<?, de ,áaua e de ~m8llto sanitário.
14& ·21)00 M01\ClR PíOVESAN ,·~;tii'J cortrlbw";,\Q de 1"'IIervcn~o no oomlnio econOmlco. de

I I j
I re~ponsabilldaoe das empresas fabricantes OU tmportadoras de produtos

Irumígeros. para o financiamento do programa de tralamenlo fi prevençao do
lab""" '~mo. .

1_'151 I.~OOQ lUCWKl CASTRO - Aller. o art. 20 da lai CompIamentar n' 101. do 4 da maio de 2000, para
_~~_._~ .__-.Joel1!![nn!!!i1ir o ec;labelec:imento de limites de deSPesas diferenciados por iões.

,
154 ll.elD IFC') RO:.:iA I At.JoM._nla § .:" .. ; ,,·i. l' da Lol Complementar nO fri, llo 1~ de il·.aio de

I
,1990, para explicitar que a inolegibllidade prevista no § 30 do mesmo artigo

".:10.se elldlJ (;~ o afastamento do titul3r do~ cargos. de P~sidente daI I /'I,QPUL.NC:). do I,jovumador de Estado ou Temt6no, dO úlslrlto ~~ e de
refai1!).

~-_.~---i
RAIMUNDO GO"';'S DF
MArOS

1000'ti'

I 157 2000 EDUAROO CAMPOS Cria Rose". Espacial do FPM • REPHAN para os Muniel;:>,os QUo po....om

l- +"=,+====",,,=-;-__~a~ce!,!I1IO~!,Io~m!!!b;J,,'!?do~~UI!!!n,,:;li~'tu!!!l~o~d~o~P3a~Iri~'m"O~n:,!io~H,,!is~lOri~'co~ouArt~I~stJCO~'~N.;a~C1"o~n"a~I,:o::::-I 1"- 2000 GUSTAVO FRUET Fixa normas oe cooperaçao entre a uniao, 05 EstadOS. O Dlsl1110 FOOBral a os
Muni"::!:JiOS r.ar.l p"~'i'. ~~j() cse serviços ~lltAirx'S c·~ c"·iYle~fT m") b~. :.100. no-:.
lermos do disposlO no incISO IX Oparágrafo unico do ano 23 da Cons~tuiçao

Federal
i:rta;" Furldo d~: r.!$rp8f<Jçã ... I~ivil.

183 2000 CORIOLANO SALES AUloriza pessoas juridicas do direito privado a concadorem ompréstimos. om
, Q,.lh"':IIO, ~:~ tliJr du beI-,s mOvei? _

i 188 '2000 IWALTER PINHEIRO-- o.spõe sobra a collranç8 da taxa. pelos Municlplos. om cases do eXOIClcios
~ '_.__. __~~ _ dojlOdOr_doJl!l!Ici;>.~_~Iica,,-_~ '. ,_ ,_ ..~__~

16J ~Ü\J~ Ui~C)LN PORl ELA úá núva rl:1daçôo ....v dI'. 111>. Inciso 11, a. d-a Ll.J. Gomplt;l,n&ntar nO} li4, lJ'" I~ do I

I I : main M 19q(). 19i daç lnal IbilKbdeç I
171 '7000 I JOSé PIMENTEL c.spõe sob'" a 3p~caÇao do § 5' do an, 150 co ('('ns\lu'çM Federal, parll

I . I que o::; CQn&AJllllOvl'e::i ~jam esclarecidos élCt:Jrca aos InlPOSlOS QlJt: Incidam I
L + ~ ''"''== --+~so~b'!!re.!!.!'m:o!o'''rc'''a~do~nas"''!õ'..!.!..'!se~OJ~s'_.~~.c-:~-_c:___-"7'-_,_.,,_.._:_--

-17if ~~Q01' 'ROf'lAlDO r;.<a icad"" r""lir:imc'll 'l.'lr.'l " apo600lad<JOd por tempo de oonlriboi.(ho na"
, :~V~~ILONCElLOS entidades leenaod.:i as pMV1dAncia privada. _
~1à9"1, :>ootT:iÃNDIRA FEGHAlI Dispõe sob'" a aposentadoria ospacial para 05 lrabalhado'as que oxan:om

~
.-t~V'i(1.;1~<; ~.:,r(':,,--d ~m 3 saÚde n J a i"t&<;r'rl~d(: rl~c~=------_ . _

[
"_-'19,:.1- ]·.".'0_0,' I PÚMPEO. DE MATTO~ H09\llam,on,l8 o an. l}I àã t,;onstllUrçao t-ooeral. Inaso IV. auneas ~aR, -b=-e-]

_ _ _ __ ·c~~sta~Lo~ndo ~_critério da......eropordonalidade na ~siÇÔO d~

111"~lllllllllnlldlll~ll5ó
D<;...:umento . l.J12~· ;
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N· ANO AUTOR EMENTA
Câmaras MuniciDais de Vereadores.

193 2001 PAULO GOUVt:A Acrescenta inciso ao § 3° do art. 1° da Lei Complementar nO 105, de 10 de
janeiro de 2001, e allera o parágrafo único do art. 198 da Lei na 5.172, de 25
de outubro de 1966, para permitir a quebra automática do sigilo bancário e
fiscal dos aoentos cúblicos.

194 2001 CHICO DA PRINCESA DIspõe sobre os instrumentos de defesa do suje'!to pasSivo óa o'ongaçrto
tributária.

197 2001 MILTON MONTI Acrescenta parágrafo ao artigo 20 da Lei Complementar na 101, de 4 de maio
dll 2000, que elitl:lbelectl normas de finanças públicas voltadas para
responsabifidade na gestão fiscal e dá outras providências.

200 2001 WA!TER PINHEIRO Dispõe sobre a participação popular no processo de elaboraçãO do plano

202 i-õõf
Dlurianual e dos orcamentos anuais da União e dá outras providências.

NEY LOPES Allera o art. 60 da Lei Complementar nO 105, de 10 de janeiro de 2001, que
diSpÕ6 sobre o Siqilo das ooeracões de instituicões financeiras.

203 2001 POMPEODE MATTOS Dispõe sobre as MItaS l'e<;jras do Sistema ~ina(\ceiro da Habitação e dá
outras provldêndas.

217 2001 I.UIZ ALBERTO Cria o Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas
IIFNDAA),

222 2001 INOCENCIO OLIVEIRA Altera o § 1· do art. 30 da Lei Complementar no 105, de 10 de janeíro de
2001, que ·di5Põe liObre o sigilo das operações de instituições financeiras e
dá outras providencias·.

233 2001 RUBENS BUENO Permite a quebra do sigilo bancário dos agentes polilJcos, dos servidores
ocupantes de cargo em comissA<> ou de natureza especial, dos dirigentes das
agêcias reguladoras e executivas, bem como das pessoas nSiCas ou Jurldlcas
(lua contratem com a Administradlo Publica.

234 2001 NEY LOPES Autoriza o Poder Executivo criar a "Região Integrada do Grande Natal e do
Agreste-, institui o Programa Especial de Desenvolvimento, e dá outras
orovidências.

235 2001 NEY LOPES Autoriza o Poder Executivo a criar a "Região Inlegrada de DesenvoMmento
do Seridó·, institui o Programa Especial de Desenvolvimento, e dá outras
providências.

237 2001 LUIZ ANTONIO FLEURY Acrescenlaparágrafos ao art. 20 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
resoonsabilidade na aestão fiscal e dá outras oro'lldênci8.$.

238 2001 OSORIO ADRIANO E:stimula a indústria l.li:I bebida:; ak;oólk;as a promover programas de
tratamento do alcoólatra.

240 2001 JOSE CARLOS Adiciona parágrafo ao art. 1° da Lei Complementar nO 64, dEi 18 de maio de
COUTINHO 1990 (Lei das Inelegibilidades), com o propósito de requereria comprovaçao

das pres!ações de contas dos candidatos ti reeleiÇão para os cargos do
Poder Executivo.

243 2001 CHICO DA PRINCESA Altera a Lei Complementar n° 87 de 13 de setembro de 1996.
244 2001 NILSON MOURAO Acrescenta alínea ao inciso I, do art. 1a, da Lei Complementar nO 64. de 18 de

maio de 1990, para determinar a inelegibilidade dos ProPrietários de
empresas ;omalrslicas e de radiodifusão sonora e de sons e imaaens.

264 2001 LUIZA ERUNDINA Cria a .Regia<> Administrativa Integrada e o Programa Especial de
Desenvolvimento do Vale do RibeiralGuaraQuecaba 9 dâ outras provid6ncias.

285 2001 EDUARDO CAMPOS Cria a Região Administrativa Integrada e o Programa Especial de
Desenvolvimento de Mata Alagoana e Pernambucana e dá outras

.providências.
269 2001 CHICO DA PRINCESA Institui a apo5tlntadorta e5pHcial aos lléIrvidores reullrais, tf5laduais,

municipais e do Distrito federal, Que .executam .BS técnicas radiológicas
orevista no oaráarafo 1° do art. 40 da Constituicão Federal. ,

270 2001 COMISSAOOE Altera a Lei Complementar nO 94, de '19 de fellerêiro de 1996, (400d~
LEGISLAÇAO . sobre a RegiãO Integrada de DesoovoMmento do Distrito Federal e Entorno -
PARTICIPATIVA RIDE e sobre o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do

Distrito Federal e dá outras providências.
271 2001 CORIOlANO SALES Disooe sobre InstituicÕ6s Financeiras de Micro-crédito.
277 ;1002 ALEXANDRE CARDOSO Acrescenta artigo à Lei Complementar nO 79, de 7 de janeiro de 1994, Que

._- 'cria o Fundo Penitenciário NacionaIIFUNPEN), e dá outras Providências".

11~IIIIIIIIIIIIIIIIIU"11351
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I
,

ano 201 da Conelllulçao Faderal. com a redação dede pela Emenda
I I Constitucional nO 20. e regulamenta a concessao de aposentadoria especiais

, aos 15. 20 ou 25 anos de trabalho om ~rtlJde do GJeGrCldo do atividades
I con~i.c!~~~_ insakJbres. penosas e~~osas.

318 I2002 IHERMES PARCIANELLO ,Dá nova redação ao § l' do ad. 3" da Le, Complementar n' 111, de 6 de
, I I julho de 2001 que "dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicaçao da
I ' PolJrel..d. n~ lonna pruvisla n05 artlyos 79, 80 u 81 do Alo deis Di5PQ1iJyóos

I Constltudonals Transitórias-.
323 I 2002 I BISPO WANDERVI\I. lnlrocuz d,s~silivo na lei Cof1l)lernentar nD 101, de 2000, tomando

I I otrigatóna a açao de regresso por parte do Poder Público nos casos de dolo
I , ou ",,'oa.

328 ' 20()2~ f.0~!~?AO DE Alcera f.I lei Corftr'llemantar nO '01. de 4 de mala de 2000. e dA outras

, delimitar o momento da comuniC8ÇàO ao Ministério Publico de indiclos ou da J

I-c=--+I~~ ~~~~~~~~--+!!ocorréncla de crimes de o ublica
317 I ,ell? +-1ANGELA GUADAGNIN I D{'f,ne~aç atividades eX9lddas sob cond.çõe<J; especiais quo ptHjudicam a

'saude ou a 'ntegridade flsica dos segurados nos lermos do parâgrafo l D do

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° IANO AUTOR EMENTA
279 !2002 CLEMENTINO COFl HO Aulorila o Poder E'll:8Culivo a criar a Regi.lo Intsgrad8 de Desenvolvimento do

Ararloe.
284 1201J2 VANESSA GRAlZIOTIN Acrescenta inciso ao art. 1Q da Lei Complementar n· 68. do 13 de junho de

, 991, que "dispO< sobre a composiç.lo do Con..lhc de Admlnislraçao de
Supenntendência da Zona Franca de Marlaus - SUFRAMA-.

288 '2002 MENDES THAME Eslabelece cnlénos para a conCElssão de aposentadoria especial ao

:
! segur-ddo do regime geral de prelfldênc:a soaal exposto ao amianlo no

exercIcio de sua atividade nrofissional.
:l87 ,2002 MENDES lHAME (;oncede ap()oontadOna especial aos trabalhadores que exercem sua

ati.....ldade nrotis~nal amasias ao amianto.
:l88 2ooiTOSVI\I.DO BIOLCHI Estabelece a obrigatoriedade do concessão de bolsas de estudo por lodas I

, Ias instituições de ensino ~~~das no art. 55 da Lei nO 8.212. de 24 de
ulho de 1991 e ooneficiadas e Lei n' 8.742 de 7 de dezembro de 1993.-

290 2002 PAULO DELGADO A1lera a Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000, e da oulras
prollidências.

293 21)02 IARA BERNARDI iRogulamenta o § lO do 3rt 195 da Consti1uição Feder.lI. I'8bttivamBnte às
I cc,nlritluiçoos sociais de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nO 8.212. de 24

I
de JU:ho de 1991, devidas pelas instiluições de ansino enquadradas no art. 55, d.3 Lei '1°8.212 de 1991.

l294 \2002
COMISSÃO DE Di~p{.le sobre as novas regras (lo Sistema Financeiro da Habitação e dá
LEGISLAÇÃO outras providências.

-~ PART,CIPATIVA
296 2002 JOÃO HERRMANN . Allera dispositivos da lei Comp&emenlar nO 101, de 4 de maio de 2000.

NETO : estdbelecendo responsabilidades relacionadas a gestaD socaal COl\seqliente.

2ilfl2"002
no ambllo da Unia<>, dos Estados, do D<stnlo Federal e dos Municloios.

MAX ROSENMANN Estabelece o Programa de Desenvol\olmento da ReglOO do Valo da Ribeira e
I

da oulrdS nrnvidências. .__
307 12002 LUIZSERGID Acrescenta dispositivo à Let nO 101. de 04 de maio da 2000. de modo a

exduir do IImlle ~es..gasto com pessoal os recursos advindoS do fUNDEF. nos
I termos do art. 60. 50 do ADCT.

308
1

2002 NAIR XAVIER LOBO Altera a LOI Complementar nO 101. de 04 d" mal() de 2000. 9 dá outnlg
I r'\rO\l'ldências.

310 2002 JOAO EDUARDO DADO Mera a lei Complementar nO 101. de 4 do maio de 2000. e dá outras
I movidênClas,

311 2002 COMISSÃO DE Qi::opOe ~brtJ llIVisio.r~ di:! YC:llur8~ 8 manutanç.kl 006 5UQuroa da
lEGISLA<;ÃO PreVldênCl3 Social e dá outras providências.
PARTICIPATIVA

31~ 2002 INOcrNC'O OLIVEIRA , Allera o art. 3° da lei Complementar nO 111, de 6 de julho de 2001. que

I
I Uspõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. na forma
: preVIsta nos artigos 79. 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais

I
Transil6ri~. e dá outras provtdênd8s-,

I
--- i----- ... - ..... -,

316 2002 PEDRO FERNANDES Altera o art. go da Let Complementar nD 105, de 10 de janeiro de 2001. para .

11111111111111111111111111
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Na rl'NO
.-

AUTOR
1---'-=-----

LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

331 2002 MENDES RIBEIRO
FILHO

335 2002 CRESCENCIO PEREIRA
JR.

34' 2002 GIVALDO CARIMBA0

354 2002 PAULO BALTAZAR

3 2003 RONALDO
VASCONCELLOS

4 2003 JOAOCALDAS

5 2003 NELSON MARQUEZELLI

8 2003 MAURICIO RANDS

10 2003 LUIZ SÉRGIO

14 2003 JOSE CHAVES

15 2003 PASTOR PEDRO
RIBEIRO

19 2003 JOS~ IVO SARTORI

20 2003 LUIZ CARLOS HAULY

21 2003 VIC PIRES FRANCO

23 2003 AFFONSO CAMARGO

24 2003 WLADIMIR COSTA

25 2003 ELlSEU RESENDE

26 2003 JULlOCESAR

30 2003 MOREIRA fRANCO

t--il 2003 lUPERCIO RAMOS
34 2003 ENIVALDO RIBEIRO

EMENTA
providências.

Dispõe sobre a cnação do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional da
Defensoria Pública da União· FUNADP, consliturdo pelos honorários de
sucum~ncia, devidos aos Defensores Públicos da UniAo nas. ações em que

I oarticioem. assim como oelas receitas aue especifica.
Assegura aposentadoria especial aos motoristas profissionais de caminhão
ou de ônibus e oara os taxistas aDÓs 25 anos de exercício da atividade.
At;rtlsoonla Parágrafu úni(;Q ao inciso IV do art. 10 da Lei Complementar na
64, de 18 de maio de 1990.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do
Médio Vale do Paraiba do Sul- Mercovale.
Estabelece normas para cooperação entre a União e os Esta110S, o Distrito
Federal e os Municlpios, regulamentando o parágrafo único do art. 23 da
Co!\stiluicão Federal.
Dá nova redação ao inciso VII do art. 2° da Lei Complementar na 111, de 6 de

•iulhode2001.
Acrescenta inciso ao artigo 2° da Lei Complementar nO 111.de 6 de julho de
2001, que "Dispõe sobre o Fundo de COmbate e Erradicação da Pobreza. na
forma prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato daG Djsposi~s Constitucionais
Transitórias".
Regulamenta o inciso I do art. 7° da Constituição Federal, que protege a
relscao de empraao contra a desoedida arbitrária ou sem iusta causa.
Allera a reClaçao <lo art 42 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, estabelecendo novas regras nos casos de renúncia ao exercfcio da
titularidade de Poder ou Óraão.
Acrescenta alíneas "j" e "1<" ao art. 1°. inciso I, da Lei Complementar nO 64. de
18 de maio de 1990, de acordo com o artigo 14, § 9" • da Constituição
Federal.
Cria o Fundo de Combate ao Alcoolismo.

Veda a cobrança de taxas bancárias pelas instituições financeiras do Sistema
Financeiro Nacional, nas contas destinadas exclusivamente ao recebimento
de I>enel1cios da Previdência Social.
Alteradispo3itivos da Lei Complementar na 87, de 13 de setembro de 1996,
que "dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre
operações relativas á circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçllo, e dá
outras orovIClénclas.·
Altera o art. 17 da Lei nO 4.595. de 31 de dezembro de 1964, e dá outras

Iprovidências
Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de
2000 e dá outras orovidências.
Alterna Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nO 101, de 2000,
para obrigar a publicação dos dados referentes à prestação de contas das
Prefeituras MuniclDais na rede mundial de comnutadores.
Define os combustiveis e lubrificantes sobre os quais incidirá, uma única vez,
o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacão, ainda Que :as opêraCões e as prestacões se iniciam no aldêrior.
Estabelece nOl/os critérios para a distribuição por Estado do FPM entre os
MuniCÍoios, exceto os de Caoital.
Inclui e altera disposili....os na lei nO 4.320. ae ~7 oe março de "'19M, Que
f>~tatui noona~ gerais de Direito Finam,;eiro para elaboração e lJontrole dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados. dos Municípios e do Distrito
Federal.
Introduz modificaçÕeS na Lei Comolementar na 101, de 2000.
Olspoe SObre o esclarecimento aos consumidores em relaçao aos Impostos
incidentes sobre mercadorias e servicos. em atendimento ao lS 5° do art. 150

11111~1111~IDl!III~llmlll~1353
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CÂMARA DOS OEPUTADOS

I
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PRO.JeTO~ Ll!1 COMPLEMeNTAR

f=~AUTOR
-. .._-

EMENTA
--

I-da Constilui.çã. Federal. _ _ .. _.. . - - - . - _. - ._-I _·5 I<O, .. ( ..... A: l..OLUMB"L A..e"'"nl.l ",1igl' j !.j G.Anio!unenlar ,,' ",1. ,;I<. 1(" rio n.•" '. 1 J',J(). <cu I
eslabelece. de acordo com o an, 14, § 9'. da C.nllliluiçã. FeOOfa\. os <:as""
dE' ine ('9I11ilic.bde. prazos de cessação e determina O'Jtras proV1déncialJ, pam
,(\'.:I...ir t1ip<,>:·~.;e'lil ..:.. ir ...,eg Llli4::.Jde gvan,o ~\ ........ .1 ,}l, .. ,'.l";" ... ' ,-o; 11.'. :.' I135 '120031 ROGÉRIO SILVA Dispõe so'Dre o pagamenlD de Tribulos e da Conlribl.ilçãO SOCIal, incidenles \

. . _.- _. E --.-.- n, c()lll~"i;,',~n~..t~r"_lIoals. e d-!..n~lrn_~l_~v,rl~nc"~c. ~I J, I2OIJ..' ROG Roa SILVA Altera a l81 COrnlJlementarrf' 101, dEI 4 oe mal.;) Ll:l2vvU, usl&l)iIleceooo os

, I Ilmllcs para <1espesas com encargos da drvida publ;,.:<i inl~md ti ~Atttlna da

40 --t-;ooJ í"YY'LSÕ;;'-SANTOS
-- :J~'i;:p_ '''':"~t Itj~Ç';'J..C"toli:der~I..!!.MI..mk:.lpi.Q..s:_~ _ __ _ _~

Autoriza o Poder t:>'BCulivo a criar a Reglao Administrativa Inlagrada de Mato I
GroSliO J Rondônia e o Programa Especial de Desenvolvimenlo do NoroesteI . Ma'o Cr,' ,;O" -;""0 Sei do> Pon~õni.' o ~a o"tr~, .ruvidêm:;"s. ~

.2 2003r~'LSONBORNIER Alwra o Decreto-Lãi"n° 406:de-31 de- dezembro de 1968, redãÇão dada pela

I
~~~,~.:~~~.~ít,rf',_~ode~; r~do~~~O ?!~!U:~':~fCC::.~~;l~nc1~' ~~~m~~
96 da sua lista de serviços InsUtuição Financeira atJronzada a funcionar pek)

~
Banco Central do BraSIl.

.5 20L<, I.U.SGN BORNIER Altera u De<;.reto-_-;-" 4L,:.i~~ 31 de d6.!.efn~ J l"..j 1968, r&da<;._o d, da p-lla
Lei Complementar n'" ::;(l, de 1~ de dezembro do t907 o <81 Lei Comp\emenlar
nO 1no. de 22 de dezembro de 1999. Item 96 da Lista de Serviços

! (jnstil...I·6e~ Fin...:io;L;I.~ s Al,dOl,zadas a ~ L.nao;"",r 1---,JlQ :"JIlCO Cúiltr ... : ,
46 2003 NELSON BORNIER Altera o Decreto-Lei nO 406, de 31 de <l8zembro de 1968, redação dada pela

lei Cn~plemenlarnO 56, de 15 de dezembro de 1987 e a Let. complementar

I In' 1JJ, do 22 ue ""lembro de 199•. 116m 4<> <la li.", de ~"""'iOS -
Agenciamenlo. Corretagem ou Inlermediaçao de Contratos de Frnnqúia,

4~3 BO,,",F"..CIODE-
~~""'('hi~_'.8rntF~lu~;:Jçtpring). ____.________

I Regulamenta convêniOS entra 08 Estados e a UniAo e prtWO a uansferência
I-- _0!'!DRAOA de competências legislativas. de ac.rd. oom a C.n~.>lo Fede",l.

r1' 'I( "j ~ I -t '.~ " " 3m nl :m . i"" do Sist'Arf'la49 2(1 .. I A DAr CARDO. o ['I.s.po.... se ,~Ol f' éY, )8S de fi ano e o obil_no no ambito

~
. /' IBra:jloiro da Poupança o Empr6etimo . SBPE. I

Soiio-oXtPAULO BALTAlAR Di>pÕe sobre e recuperação 00 e,pu'!l0 previsto na Lei Complemenlar n'

I I
'lio, G~ 2S de J,-nh r : de ~OO1, lJ'...O ,rl ...b(l;I c,::·n1rlD'..:iç:.Oes s,:)l:i..k .lUtori..:·:t

11I cr~los de OOl1l\llemOlItos de atualização monetl\na em conIas 1/Íl1OJla<!a. do I
+-_~.~~~~~._..:.!:F·~",no~"'O!,de~(;",'ar",!"an!", do Tempo de Servm -FG~. ~__

r
-51117óci:l AUGUSTO f'.4AR['E5 '\lnStilUl o I-Wldu ~e :Je::.cnvulviml;n(o .,la ':::lUj..r&Sd dd Micro e de 1-'8Qu6nO I

Porte - BancO do PeqIJOflO Empresano, e da oú11as providências.

-:.-. -1--- ~.
5J 200J INALL.;·J LE'IAO ---IA-c;.~a artiy'~â-~ei Complementar ré- 6~, tÍãlbde"méilo d019"JO. QUel

, -eslabelece, de acordo com o art. 14. § go, da Constituiçao Federal, os casos
de inell-.qlbllidade prnzos de cessaçi1Q r;:J delerml;';' U"J'J'<I!i provicôOcia'S·. para ~

incluir hi.:w....esag; de lnelAnibiliaade ~uanla à \fio" n~tu'lrtu.. ça ao clIndidou.Q_

Altera a lei Comotementar nO 81, dEi 13 de setembro de 1"996,",,,,--.--"CCCC---{
O;.;pÕt> ')()tlrtt rell['1aç-ão ti fi:o)('.atização das ct:",,,,,,,,·,·:IfJ;.;"d€l ~'-.gl_!:'), cosseguro.
re.s..auro e retnicassã. e <lã OlJtras orovidências.

.5e 2003 FEU ROSA AU1ortli:l o Poder Execu'Uvo a cr1ar a RÜ~Y~03"'0!'!M7-,n-''''ln71.·c.-"'''tlV-d~ln-:o-''Y-'-"''-;"-·-.,.,,.-1

I
;:-, '~;en\lOIV;menl') .J;1 Baf1;:) do Rio Doce P. Gl in'~i~'!ir (, Pmçrm1<'l E~.pcr::laI de I

DesenvolVimento da Bacia do Rio Doce.
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Veda a concesSão l.1e parcelamento do tributo ao contrib\l\nte Que age com
dolo, fraude ou simulação.

Aulor1za o Poder Executivo a crlar a ReglaO AClmlnlstraUva Integralla ele
Desenvolvimento da Chapada do Apodi e institui o Programa Especial de
Desenvolvimento da Chapada do ApOdi.

Dá nova redação ao caput do art. 10 da lei Complementar ri' 111, de 6 de
iulho de 2001.
Altera a redação do inciso I do § 10 do art. 31 da Lei Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000.
Altera a lei Complementar nO 64, de 18 de mala de 1990 (Lei das
Inelegibilidades). para considerar inelegiveis os que. durante o exercicio de
cargo eletivo do Poder Executivo, tenham deixado débitos com a Previdência
Social.
Dispõe sobre o regime de previdência complementar do servidor público e dá
outras providências.
Acrescenta parágrafo 30, ao art. 52 da lei Complementar na 101. de 04 de
maio de 2000, dispondo sobre prazos para publicação de relatório resumido
de execucão orcamenlária.
I\.\\era a redação do alt, ~ da Lei Complemim\af nO '\01, de 0\ de ma\\)~
2000, e dá nutras pmvidências.
Estabel(lce a criação do Sistema Nacional de Crédito e Desenvolvimento
Solidário e dá outras providências.
Assegura a concessão de aposentadoria especial após vinte e cinco anos
de conlribuicão aos motorisllls de Uixi.
Cria reseIVa do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, destinada aos
Municípios Que abrioam terras indiaenas em seus territórios.
Estabelece normas e procedimentos de responsabilidade social para o
Estado.
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000,
visando a excluir do limite de gasto com pessoal, os recursos advindos da
vinculação constitucional à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos
lermos do Artiao 212 da Constrtuicão Federal e do Moo 60, ~ 5° do ADCT.
Autoriza O Poder Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Vale do Juruá, o Programa Especial de
Desenvolvimento do Vale do Juruá. nos Estados do kre Q do Amazor\as, o
dá outras providências.
Introduz dispositivo na Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966 -C6digo
Tribu\áno Nacional.

institui o Fundo Nacional do Idoso.
. Acrescenta parágrafo, respectivamente, aos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar nO 101, de 04 de maio 002000, que "estabelece normas de
finanças públicns voltadas pallJ a responsobilídade no gOsta0 fiscal e dá
outras orovidências".
Estabelece limites à retenção de recursos do FPM,~ nos casos de pagamento
de dividas dos municipios relacionadas às contribuicõ9s sociais com o INSS.

1'\2 2003 COMISSAO
PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE
INVESTIGAR
OPERAÇÕES NO

'-_o ""__S~ET~O._R__D~E'-- L-- ...1

111111111111111111111I~1355
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Aa1l5Cef1ta parágrafos ao arl. 19 da Lei Complamentar" 101, de 4 de maio
de 2000.

Mera os arogos 19 e 22 da La; Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990
" lei de Inelegibilidade. _
AIIora a Lei Complementar n' 116, de 31 de julho de 2003, que dOlpOe sobre
o Imposto SobrO Serviços de Qualq:J8r Natureza, de compelência dos
Munic.ípios e do Distrito Federal, e dá outras pro'Jidêndas.

f8,'.:.\i •..("

.' ·~.it·': .
~_,._w~:'.__ _. _

f---"N:...·--j-'A""N,O"--f-;c="""A:;;U;-,;l=:O,R;.'---=r=_
r.nMRII!>TIVFIS,
RELACIONADAS COM A ,
SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA,
IIDULTERllçAO E
SUPOSTA INOUSTRIA
DE LIMINARES.

h ,,,,,4O+"'2OO=Jt-j'ÓVINO CANDIDO

115 2003 "DJOAAsO'LPVAAULO GOMES Alt.ra o art. 3" da Lei Complementar n' 63, de 11 de Janeiro de 1990, que

~
,éispõe sobre cri1énos e prazos de crédl10 das parcetas do produto da

Iarrecadação de Imposto de competência oos Estados e de transferências por
__ .. ~ __ __ ~s!es recebido~9nc8ntes aos muniClp.l:J.sL!=_ca outras proVIdências.
116 2003 SILAS BRASILEIRO Allera a Lei Complementar nO 101. de 4 de maio de 2000, • da oulras
_ _L.. _.' _ ,_ jJro~'dências., ,,' _ ,.

1_1..!.~_ I-~'Q.~.l ~Q~OVA~ VERDE Inst.IUI a lA-i ()ma"ICRl1a Autononlla UllIverrsltAna 8 da outras providêl}qa~
I 11'1 -r'jO'] VIRGllID GUIMARAES Acrescenta nOI/ll artigo aLe' Complomen1.>r nO 91 de 1997, que dispõe sobre
f..- _. ' __ o a fixação dos coeficientes do FUMO de Partici.2"Jéq dos Municinios.
I 1;'4 ;'I)fI4 WILSON SANTOS Dispõe sobre a criação do Fundo da Defensona Publica da UnlaO ~ FUNOPU.
I bem como do rundo dtI Oelonaorid r'Ubhca de GftdD Estado· FUNOP " do

Fundo da Defensoria Publica do Oistrito Fedeml· FUND~P,-.,,.---::-c-=,.,..,,,--,-1
Dispõe sobre a punição a gestores publicos mumcipais que atrasem o
pagamento dos salános dos servidores publicos municipaiS,

127 2004! GUSTAVO FRUET

f--;2812004 TCOMISSÃO

I IPARLAMENTAR DE
INQUERITO COM A
FINAlI[)A[)F nF
INVESTIGAR
DENUNCIAS DE
IRRECUlARlDADE NA
PRESTAçAO DE

SeRViçOS POR I
EMPRESAS [
INSTlTUIÇOES
PRIVADAS DE PLANOS I
De 5AUDE,

,..1-;1.;21l;-i-'17,"OO"",4-+=E"D,,,Uc::A~R~DO;cV~A"'L-~V"E";OR"'D"'E~-+I"'D:;-iSP=õe-s-ooc-re-o""'S,""s!em="'a--;F"'ln:-:a"'nce-:-;-Iro-"Nacj"-"'o'Cna""-e-d"'a--:ou=tra::Cs"prov='"I~~êO=n"'C1""as1'f;:;'-=--:c~_-=-:1
I 130 : 2Qtq VANDER L-OUBET 'AcrescenLg Inasas 808 arts. 44, 89 e 128 da Lf}i ComplEllT'l&l1tar nDBO, de 12

I de Janeiro de 1994. para autorizar o porte de armas a membros da Oefensoria
\ \ PUblica da União. do Oislrilo f'fldefa\ e do' Teml6rios 0110, e'lados,

"'1J2' ~ 2004 CARLOS NADeR ro,soóé soIlre a concessão de aoosentadOfi. o."""ia! pard os iomahstas.
1-1iJ -I 2u04 ·ÓR" -F·RANC21·"'SC.".o"'-----i-:[)"';"''''''''''7''"<n~hrn~"~"~fY'''''''=~ ..~ri~o"'''','-""e"'",~...!!"~a~1o"'",,",":m",·'-',,,,,,,,'""'."','-"""'-''-''--'==='------1

f-...,--=---c;:=+9.ºi'JÇALVES.---~ _ _r====-=-c=:-;-;==C«.--:;,==--=-====::-;::===:;:-c=-l134 ,004, ALMIR MOURA ,Regulamenta o inciso VI do art. 5°, de fanna a assegurar o livre exercicio dos
, ~UItOS religiosos e a garantir a prolecão aos locaIS de culto e a suaS litumias.

135 !, 2004 BISMI\RCK MAIA Altora a LeI Complementar n0101, do 04 Clt'! maio de 2000, para delinir regl"a9
i de apuração e controle cios recursos a;JIicados na ma~ulençao e

I ----1desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da ConslitulÇ;)o federal.
I 138 12004 CARLOS NADER I Acroscenta o Parãgrafo UnlOO ao art. 46 'J8 Lei 110 4.320, de 17 de março de

f--=:- I 1967 , --~----;---'---7.'---,----1
137 !201J4 NAZARENO FONTElES Estabelece OLimite Mãxlmo de Consumo, a POJpança Fratema e da oulras

! orovidências
~~---i-19.'!.4--:,,~DUAROOVALVERDE Dispõe sobre o ConselhoFinanceim Nacional. da outras providências,

139 I :-004 , EDUARDO VALVERDE Dispõe sobre a Superintendência de Seguros PnvadOS • SUSEP, o da outras
___~ prov4dências.

111111111111;lllla111111
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N° ANO
~

AUTOR EMENTA
~ 2004 EDUARDO VALVERDE Dispõe sobre as instituiCões de mercado de caPitais, e dá outras

I providências.
143 2004 EDUARDO VALVERDE Dispõe sobre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e dá outras

I providências.
144 2004 ALICE PORTUGAL Dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento nos

estabelecimentos bancarios.
145 2004 JOSE CARLOS ARAUJO Dá nova redação aos §§ 1° e 2° do art. 2° da Lei Complementar n° 106, de

23 de março de 2001, que alterou a Lei Complementar nO 91. de 22 de
dezemllro ele 1997, que -olspoe soPre a nxaçao dos coeficitlntes de
distribuicão dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios".

146 2004 LUIZ CARLOS HAUlY Dispõe sobre a vedação às entidades fechadas de previdência complementar
de aplicarem recursos em participacÕes acionárias de empresas privadas
Que atuem no setor de bebidas, fumo, iooos armas e municões e similares.

147 2004 SIMAO SESSIM Altera a Lei Complementar nO 08, de 03 de dezembro de 1970, para tansferir
a administração dos recursos d<l Programa M formação do PatrilT\Ô(l.i(J do
Servidor Público - PASEP - oara Caixa Econômica Federal.

148 2004 ZEOUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da PA-150 e
instituíro Proorama Esneeial de Desenvolvimento Intearado da PA -150.

149 2004 ZEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixo de DesenvoMmento da BR-222 e

----.-l--~
Instituir o Proorama EsoeQal<le Desenvolvtmento Integrado da BR - 222.

150 I ;>004 lEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo li eriar o Eixo de Desenvolvimento da PA-279 e

f-
instituir o Proorama Esoecial de Oesenvolvimento Intearado da PA • 279.

151 ;"004 ALCESTE AlMEIDA Declara de relevante interesse público da União os nUcleos populacionais
consolidados como lugarejos. vilas ou cidades, bem como as glebas nas
quais sejam desenvolvidas atividades agrlcolas, ou estradas, localizados na
faixa de fronteira, para os fins a que se refere o parágrafo 6" cio artigo 231 da
Constituicào Federal.

152 2004 ZEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar O Polo de Desenvolvimento de Redençao e
instituíra Proarama Esoecialde Desenvolvimento InteQrado de Redencão

153 2004 AlMIR MOURA Altera a Lei Complementar nO 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre
o Imposto sobre ServIços de Qualquer Natureza. de Competênda dos
Municipíos e do Distrito Federal e dá outras providências.

154 2004 REINALDO BETAO Toma obrigatória a sinalização turistica nos Municípios onde se utiliza o
Turismo como aÜ'Iidade econômica.

157 2004 EDUARDO VALVERDE Dispõe sobie as instituiçooSfinaneeiras públicas eas cooperativas de Crédito,
e dá outras DTOvidências.

158 2004 ZEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento do Araguaia e
instituir o PrntJrama Esoecial de Desenvolvimento Intearado do Araguaia.

161 2004 EDUARDO VAlVERDE Institui a Superintendência de Previdência Privada - SUPREV, dispõe sobre
as instituições de previdência privada aberta e fe<:hada e dá outras
providências.

162 2004 EDUARDO VALVERDE -Altera li redaçao dos paragrafos 1° ti 6· ti acre::ocenlél os parágrafol$ ~ elO·
ao art. 77 da Lei Comolementar nO 109, de 29 de maio de 2.001".

163 2004 EDUARDO VALVERDE Dispõe sobre as instituiÇÕeS de seguro, resseguro e capita6zação, e dá outras
.providências.

164 o 2004 EDUARDO VALVERDE Dlsooesobre as instituicões financeiras e dá outras providências.
16'; ! ;")114 lEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Xinguara ti

I instituir o Proorama ESDeclal de Desenvolvimento de Xinguara.
o 167 20~!. ALfXANDRF CARDOSO Dispõe ~re,g anlicar-llIo dos depósitos de POupanca.

168 2004 lEQUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento de Garajás e
instituir o Proarama Esoecial de Desenvolvimento de Carajás.

189 2004 ZEOUINHA MARINHO Autoriza o Poder Executivo aeriar o Eixo de Desenvolvimento da BR " 230 e
insli\uir o Prwrama EsoecOlal oe Desenvolvimento llaBR-23D.

171 2004 ZARATTINI Altera a Lei Complementar nO 101. de 4 de maio de 2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 'gasta0
fiscal e dá outras providências.

172 lU04 MENDES RIBEIRO Acrescenta parágrafo ao artigo 1° da Lei Complementar nO 64, de 18 de maio
FILHO de 1990; que estabelece, de acordo com o art. 14, §9° da Consli1uição

Federal, casos de ineleaibilidade, Drazos de cessacão e detennina outras
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181 120u4 1ALICE PORTUGAL IVeda às InstltuiÇÓB' nnaneeiras e demais onSlituiÇÓB. llWlrIzadas a funcionar I
pelO Banco Canlral do Brasil a cobrança da tarifas pela prestaça<> doo

"00-12004tCABO JUlió - ---tt[,Z~n'lac·d::""':."~' li Lo, ComplOmentar n' 62, do 28 de dezamhm de
1 ,191\9, altarando a sistemãtica da fiberaçao da recul'505 do Fundo da

P.' ~_~l' .los Municrf'lVS' FPM,

200 12004 CARLOS SOUZA r~~esce dispositiVOB a LBl Complementar n' 68, da 13 da junho da 1991. que

i
·di~ t>lJOt" d .:.u.IIJ.";,,.:;iyJv \Iv Conbitll"l() de Admini5troç.a.o dI!!
S~nnlor ·...Sloa é.! ZOlIB F~nca de Manauh i Suframa ): .

I 202 12004 RONAL DO Acrescenta dISpositivo â l.el nO 4.t:.9ti, oe 31 de dezembrtl de 1964, para
VASCONCELLOS es!abel<toor il adoção de condutas para abertura e rnal'lutençAo de contas de

Ia,+_I~~~,~"
dtlpMr~,). ~ ,'la contrataçãO de opet'açOes e pr8Slaçao de SOf'VlÇIJS pel8~

lnsblutebes financeiras.
Altera o art ,. da Lei complementar nO 64, de 1B 18 maIO de 1990. que

205-liõo'4t AtIRA CARNEIRO

e:swbelece, de aa..rtJo com -o art 14, § 9;) da ConstItuição Fe.3ttf8I, casos de
IneleQibilidadeLPrazo9 de~cessaçao,8 dete"JIlna outras provldênci35,
A1türa a Lri Cor1o;"menrar n.o 101. de 4 de maio de 2000. p3ra rossalvar da

l-.i- .lo
lirtilaçao de debpesas a progtamaçao orçamentâria decorrente de emendas
n ..rt~m8nla~

. 206 ;'no-. nl11 ANDO fN"TI\llINI , Al'(;:ra o ~P'.d p ~l('r"'iCcnta (' inciso XVI no art. ?2 da Lei Complementar n·

L20a !-~oJCOUAr.DO ',ALVCRDE
164. de 18 da mai<> de 1990. legibmando o alador a rapresenlar ã Justiça
EleilOral os il{ciI.os que especifica.
~o~la <J Ir,.. ,:,o XXVII, r\!t, ;", da Constituiç,ao rodeml, qu~ lr.at~ do Pl'Otoçàu I

ao trabalhador em face da modemizado e delermina oultas orovidênclas. r
211 /20041 ALBERTO FRAGA I Aliara a Lei Complementar n' 95, de 26 da ""'areiro da 199B. a dá <lUIras I

; , DIl)v'dét"!CIOJ:>,

[~if~ORLANDO FANTAZZINI _~~~~ ~~, insbtuição dos juizadoS Especiais eliminaIS no 3mbllo daI
.. _. ,______ - '1"'. __________________ ..____

a, CÁMARA DOS DEPUTADOS
... c i .'

"~-':'~'

1- ----- --, PROJETODCLEICOMPLI'MENTAR I
1_ W, []\No I, ,~To.'!- __~I E~TA __ ~
,-' -- r 1 IproviOéncia"s,,-,==.,.,..,--"..-=-,.,..=-:-==~===,...,-==,--;;TiI1'74i:"WI FERNANDO LoPES Acrescanla parâgrafos ao art. 19 a da nOV8 rBdaÇao ao ''''''so I cio ano 24.
~ -t""c-s da..!,.o' GomplBmenlilr n' 87, d~l3_d" ""r""'bro~-1.996"",-,--=:-;-

1-17~-" :~oo4-I-, ALEXANDRE CARDOSO lNiera a redaçao cio art. 4' da LBl n' 4.595 de dazamlJro de 1964. que
l-dispõe sohm 8 pOtrtica 8 as instiluiç6es monett1nas. bancárias e crediUcias,
10''' o C0nse1ho Monelãnv Naciooar.

2004 JOSE"C"A""R""L""O""S""'A"L""E""L"U"IAc-IrAcrascenta pa,aglãro ao -art:1f'da Lei Complemantar n' 8'7.'da13 da
I~Iembro de 1996. para excluI" da base de cálculo do ICMS o rnonlante da
: poJ '~oIa de L..>nr.'_ll1L. do L.:!l&rgi3 oIétnc;) cust~~d·) 00;" r'oC.Jn;o. dõll Conla l~

Desenvolvimento Ena ético - COE.
f-:=c+"2004=;+.L""A.,.U"'RA,-;-:C"A"R;:;N"'E"'I""R""O,------r.Ac:Il"'ara=a"'7Lei ComplBmBnlar n' B7. da 13 de setembro de 1996. qua dispõe
'1' '1' I ISObre o imp,);:.to oJos. tSWljOS e ao Distrito fttúEHal 5úOf'8 o~raçõe8 relativas I

a clrcutaçao do merca[JQrki5 o sobre prttti.liIy0tt:3. lJt:I 8tf1 "iyJ~ \k:l Iran&pOrt8
I interestadual e inlermun;('~al e de comunica~.

~
-lli'-i2004\,fÜ;""LOPES -- - - =1Veda OCÔÕr;ng.-oc;.,ÃClIIO da~s a <eotnngo a _,..,ao da recu.;;os

-+-- I d,~a"'s!!'bn!'a'_\dos~~ã"ác:r..~~soc"""ia~I.e,---==,....,.",.=.,...,;:-=:::;::7õ.=--:;:o:==--=-=1
,-f"!"! ':"054" 7F,"'_I,",J:"'A tÃARINHO Cn;:~ o Pólo de Del':l)rr~o!'1rmenIO Turlstico do Arquipélago de Marajó c ela

I
' outras vN:lências.

191 ! ;>0')4 IGC"ZAGA MOTA Alta", a Lei Complamenlar n' 101, da 4 da maio da 2000, qua "astabaleoB
~ n(mn~" 11Ft 'imu'IÇ:"I:O; plihhr..,.,> V'1I1;1rl;l~ P,;lI''a il msponsabil'c1ê"d,:. n~ gestão

; ~ I fiscal e dá ourras providências·, ~I
, ~ ~'.\' -/()ú4 11 ROSf.:RTO '-'AGALHAES· ~nla disp~sil,>IO ao art, G8 da lei Complemenlar nO 101, de 4 dA maio

I 'I de 2000, Lei do R03pOnaabilidede Fi3cor, poro dotorrnin.:lr oompensaçao
finaf10Bira pelO Tasouro Nacional ao Fundo do Regime Geral de Pre";dência

. , ,s...~..~I"-,.-;-======="7",-;:-=::-c;::-;;'=~====:;:11-19-51 ~11ll4'1 BERNARDO ARtSTON rAltera a Lei Complamentar rf' 101, de 4 da maio de 2000, para ressalvar da
, . I Iilm:~()çao de despesas a programaçao orçamen~na decorrente de llmendas

~ f i-E",..munlara.,

L~T2004: IT~YAMA __ !;:~:~~;,~~o~~c;~;;::.:~;~~.,~_ novambrode 1966, para I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWOIII'I J58
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

~. ANO AUTOR EMENTA
--1--

JuiZA DENISE Acrescenta a letra "j", ao inciso I. do artigo 1°, da Lei Complementar nO 64, de216 2004
FROSSARD 18 de maio de 1990 (Lei de Inelegibilidade) tomando exptlclta a

incompatibilidade da funcào religiosa com a runcão aovemamental.
'210 1f)1)4 VEDA CRUSIUS Altera disposições da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, para

estabelecer novos parâmetros nas rDlações institucionais entre os PodarAS

219~ '2on4
\.egisla\ivo e Executivo em malerla Ofcamenlária.

JULlOCESAR Dá nova redação à Lei Complementar nO 91, de 22 de dezembro de 1997,
com a redação dada pela Lei Complementar nO 106, de 23 de março de 2001,
para alterar a forma de aplicaçao do redutor financeiro a que se refere o art.
2°.

220 2004 RICARDO IZAR Allera a Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras

MAX ROSENMANN----
iJ?rovidências.__·__ .

221 2004 Altera o art. 195 da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966.
222 2004 NEY LOPES Estabelece norma !leral de matéria tributária relativa ao IPTU.
225 2004 PAULO MARINHO Altera a Lei Complementar nO 64. de 18 de maio de 1990. fixando prazo de

cessação de ineleqibilidade de maQistrados.
227 2004 ALMIR MOURA Acrescenta parágratos ao art. 3°, da Lei Complementar nO 105, de 10 de

janeiro de 2001, para disciplinar o bloqueio de saldo em conta corrente por
instituicão financeira para fins de cumprimento de ordem iudicial.

230 2004 ANTONIO CARLOS Modifica a Llllla de Serviçull Tributilveis pelo Imposto sobrll Sorvi<t<>s do
MENDES THAME Qualquer Natureza - ISS anexa á Lei Complementar nO 116, de 31 de julho

de 2003.
231 2005 GERSON GABRIElLl Estabelece normas gerais em matéria de direitos e garantias dos

conlribuintes e dá outras providências
232 2005 JOSÉOIVINO DisPÕe sobre ohorário de atendimento ao publ"lco. Delas aatlnc"las bancárias.

--m- 2005 VICENTINHO Proíbe a cobranca de tarifas bancárias nas contas Íl.l'lcionais;

~~- 2005 JORGE AlBERTO DispÕE! sobre as diretrizes para a fixação da taxa bésica dA juros.
236 2005 JOÃO LYRA Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do

Turismo da Grande Maceió e instituir o Programa Espadal de
Desenvolvimento do Turismo da Grande MaCeió e dá outras providências.

237 701)'5 ALMIR MOURA Di5píje subre i:I assunção, pelo liÓdo, de débitos tribUt.!iriP5 do
microempresas e ele PeQuenas empresas.

238 ;JOO5 CARLOS ALBERTO Dispõe sobre a divulgação institucional de leis que venham a instituir ou
LERÉIA maiorar tributos.

242 2005 AlCEU COLLARES Altera a Lei Complementar nO 87, de 13 de setembro ele 1996. com a redação
dada pela Lei Complementar n° 115, de 26 de dezembro de 2002, com o
escopo de normalizar o ressarcimento integral das perdas dos Esla<los ,& do
Distrito FArlAral, relativo à não incidânda do ICMS previsto no art. 155,§ 20.
X, allnea "a" da Constituicão FederaL .

243 2005 DANIEL ALMEIDA Dispõe sobre o horário de atendimento ao público pelas instituições
financeiras.

246 2005 CELSO RUSSOMANNO Estabelece requisito5 para a concessão, por instituições públicas. de
financiamento, crédito e beneficios similares.

248 2005 COLOMBO Altera a Lei de Responsabiliclade Fiscal, dispondo sobre aquisição de
máquinas e equipamentos rodoviârios para os serviços em vias públicas
muniCiPais - prOmãauinas

251 2005 ROBERTO GOUVEIA Inclui parágrafos no artigo 19 da Lei Complementar n,o 101, de 4 de maio de
2000.

252 2005 ALMIR MOURA Acrescenta disposi!ivoà Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
dispondo sobre a divulgação de informações a respeito das declsôes sobre
mudancas na remuneraCaõ ele Dessoa!.

253 2005 JOAO LYRA AiltOliza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do
Xingó .e o Programa Espedal de Qeçenvolvimen!o do Xingá e dâ outn>s
providências.

256 :7005 ROBERTO FREIRE Altera a Lei Complementar n" 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras

25r
orovidências.

21)1)5 ORI.ANDO FANTAZZINI Allera o artigo 18 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, que

l____ ._____ "Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
Iceslão fiscal e dá outras providências', para estabelecer limite de oastos

1IIIIIIII!IIImlllllll~I~111111111359
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PROJETO DE LEI (;DMPLEMENTAR

N" I ANO
~--

AUTOR EMENTA
, OlJblicos com o oreenchimento deca~ comissionados.

259 12005 CABO JULIO Mera a lei Comp ementar nO 101, de 04 de maio de 2000, para penm;r Que
as disponIbIlidades (jO$ regimes pravidenciaoos possam ser aplicam.s em
emprestlmos a.º~ seus segurados. I

26"1-'! 2005tiCTON BAIANO Altera é1 le.i Complomonlar nD 110. do 29 de junho de 2001, para PElrrnlbr
I créditos de com;>lemento5 de atualização mOMtana nas condiçoos que

~·-i'Q05 MAX ROSENMANN
Iespoc.fica
: Altera J legislação do Imposto sobn:t Ser'liços de Qualquer Natureza e cU!

-~ p.,~,~~ "'~
I Qll[ra~ providênCias.
: Dispõe sobre as despesas de pessoal do servidores de estadOt; e municlplos
I vinCUlados a acões 8 servicos Dubhcos de saúde.

-:2ãif': 2005 ZEQUINHA MARINHO !Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo deOeserh'olvimerto de Tucurul e
I instituir o Proorama Esoecial de OesenVOlvim6Jl'o lntaqrado de Tucuruí.

'267120051 MANATO - Acroscenla dispositivo ao art. 57 da Loi nO 8.'::13, ele 24 de julho de 1991,

I para dispor !.Obre a concessão de apo'OOn\aó()f\a ~~:,a\ a trabalhadorns
oxpostos :lO :l-:wnta nocivo rukkJ.

268 200'> MARCO MAIA DislJÕ(! sobre Ilmrtes e contrate social das despesas de pessoal nos r&CU1'8OS

269 ")"2005
da saúde nos muooDios.

NEUTON LIMA Altera o art. 50 da Lei Complementar nD 101', de 4 de maio de 2000, e dá
outras. oroll1dênClas

VO 2005 FERNANDO DE Praibe as instituições financeiras de contratarem com seus clientes. por meio
FABINHO ele!rOOico, os produtos ou sefVICOS oue menciona.

2n 2005 CARLOS SOUZA Auloriza o Poder Executivo a criar o Ei~ de Desenvolvimento da Rodovia

I
BR·307. no Estado do Amazonas, e a instlluir o Programa ESl'flCI'II de
Desenvolvimento Intearado da Rodovia BR - 301 nesse Estado.

213 . 2005 CARLOS SOUZA Autoriza o Podar Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento da Rodovia

; I
BR-230, no Selado do Amuonas, e a inctituir o Programa E'il:peci31 dê

I Desenvolvimento Inleorado da Rodovia BR· 230 nesse Eetada.
274 '2005 ICARLOS SOUZA I Autonza o Poder Executivo a cnar o Eixo de DesenvoJvimento da RodovJa.

BR·31g, na E9llldo do Amazonas, e a instituir a Programa Espedol dei

"2'n 7005 LEONARDO MATTOS
DtlSt:nvolvimenlú Intearado da RlXkMa BR· 319, nesee E~. i

Estabelece critérios para a concessao de apeseotadorta aos segurados I

1278-b NELSON PROENÇA

portadore., de deficiência na fonna da artigo 201. § 1° ela Canstitulç.lo
Federal.
EstabeleCe lim~. ao pagamento de impostos e conlribuiçOes pelas Pessoas
F'íSIÇaS, reQulamentando o inciso 11 do ano 146 da Constj~icão Federal.

1280-2005 EDUARDO BARBOSA D,s><le S<JlJf. a concessão de aposentadoria 8sp8Clal ao portador de

281-r 2005 f-RICARDÓ BARROS
c1~tir.i,AnCI~ filiMO ao Rê'jlimA Geral de Pr9vi~nci9Sodal
Ane,. a Lei complementar nO 101. de 04 de maia de 2000. para proibir que
as sanções apl4cadas alcancem o património dos gestores PUb~OO8 nas

~ ... ZOO~
condtl';ões 'lua 8SOOClrica.

JO~t CARLOS ALElUIA A1telei iJ Lt#i COlr~ltrllltlllltlf n- 109, lItJ 29 de rnc:do dl:l 2001. que -di3põc:tObre

283 f2005
o Regime de Pre-.iâêntia Comptemen!af a dá outras orov\déncias-.

MILTON CARDIAS Ac,esco paf'á,Jrafo único ao art. 5tJ da Lei ComP'emenlar nll 101, de 4 de
m.aio rfe 2000

285 I c005 ZULAIE COBRA --rAAõ'i-a~LeinC :i.172, de 25 de outubfo de 1996 - CódlQO TribUtáno Nacional-
vedando a suspensão ou o cancelamento de inSO'lÇào de pessoas ffsicas e

I
jl.rldlcas pela Administraçao PLmlica em cadastros de contribuirtes. salvo a, hipótese que especifica.

281 2005 SELMA SCHONS· Altera 3 Lei Complementar nO 101, de 4 de "!31o de 2000.
289 I 2005 INELSON PROENÇA Mera a subilem 14.05 ela IIsIa anexa. Lei Com~ementar n" 116. de 31 de

I iulho de 2003.

I~" :-I"~'.""=" I O.çpÕê ~,.. o prazo de COf\~ituiçào do crOdlto tributària, modificando a

, I . ,""açao do ano 113 ela Lei nO 5.172. de 25 de outuDro de 1966 (Código

I I :1ributano Na-;.ional).

291 ,:"005 'rcnt.JANOO LOres AcrEtfIGenta y.arágraro ao art. 4'" da Ltd 11" 4.59~, dt:I 31 de deLQmbro de 19G4
I , regulando os recolhimentos em titutos federais efetuados pelas instihJiÇÕA9

___ o ,. ___ ~ __ ,. financeiras a favor do Banc::o Cenlral d.o BraSil objeto do inciSO XIV do caoul
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MAX ROSENMANN304 1:>005

306 :'U05 EDUARDO VALVERDE

--3õ8f-20ÕS 'cARLOS SOUZA

309 2005 ORLANDO FANTAlZINI

310 2005 INOCENCIO OLIVEIRA

312 2005 FERNANDO DE
FABINHO

319 2005 VANDERLEI ASSIS

322 2005 REINALDO BETAO

323 2005 NEVLOPES

324 2005 NEVlOPES

328 2006 ADELOR VIEIRA

329 2006 IVO JOSE

330 2006 MENDES RIBEIRO
FILHO

331 2006 PAULOBAUER

332 2006 MAX ROSENMANN

333 2006 ARNALDO FARIA DE SÁ

334 2006 MAX ROSENMANN

335 2006 MAX ROSENMANN

N°

295

297

301
302

ANO AUTOR

2005 MARIA HELENA

2005 LUIZ COUTO

2005 RICARDO BARROS
2005 JOAD MAGNO

EMENTA
do aft. 4° da lei nO 4.595 supra referida.
Altera a Lei na 4.595, de 31 de dezembro de 1964, estabelecendo a
obrigatoriedade de diferenciação de tamanho de cédulas e moedas em
funcão do respectivo valor, e dá outras providências,
Inclui novo parágrafo e altera a redação do Artigo 21, da Lei Complementar
n" 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cria o SE!Quro Obriaat6rio para Direitos Trabalhistas.
Acrescenta § 90 ao art. 29 e § 2°-A ao art. 58 da Lei na 8_213, de 24 de julho
de 1991, para adicionar o tempo de trabalho exercidO sob condiçoes
especiais, após conversão ao tempo de trabatho exercido em a~vidade

comum e para pennilir a concessão de aposentadoria especial •aos
trabalhadores ao agente nocivo ruldo ainda Que comprovado o uSO de
eQuipamento individual de protecão.
Altera a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá
oulfas pro'IÍd~ncias.

Altera Lei Complemontar na 101, de 04 de Maio de 2000, incluindo o
IDaráarafo terceiro no artioo 18 e o inciso VII, no artlao 19.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrad8 de Desenvolvimento do
Turismo da Grande Manaus e a instituir o Programa Especial de
Desenvolvimento do TUrismo da Regi80 IntegraUa de DesenvolvilTltlnto do
Turismo da Grande Manaus.
Insere novo artigo à Lei Complementar n° 78, ele 30 de dezembro de 1993,
estabelecendo número de vagas para deputados federais como
representantes de brasileiros residentes no exterior.
Altera a Lei Complementar nO 62, de 28 de dezembro de 1989, para dar maior
tranSDarência ao cálculo dos repasses de recursos à conta do FPE e do FPM,
Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixos de DesenllOMmento da BR-324 e
da BR-116 e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento das BR·324 e
da BR-116. .
Veda a cobrança de taxas bancárias de trabalhadores que recebam até cinco
salários mínimos.
Dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa bancária decorrente do serviço
de compensação de cheques e outros documentos pelas instituições
~l'Iance\ms.

Regulamenta o artigo 43 da Constituiçao Federal, cria o complexo
geoeconômico e social do Nordeste, Norte e Centro-Oeste e dá outras

Iprovidências.
Dispõe sobre a compensação de créditos entre órgãos da Administraçao
Pública. direta e indireta,e as empresas privadas, para os fins que esPecifica,
e dá outras Drovidências.
Aliara a lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, para definir um
limite de despesas de DOssoal diferenciado para a área de saúde.
Interpreta o disposto no inciso VIII do art. 3" da Lei Complementar n~ 87, de
1996, nos termos do art. 106. I, do C6diclo Tributério Nacional.
Dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do
artigo 40. §4°, Inciso lil, ela GonslltulÇ3o Feóeral, confonne redaçao da
Emenda Constitucional, nO 47 de 05 de julho de 2005. .
Altera a Lei CDn:\plementar na 101, de 04 de maio de 2000, para definir um
limite de desoesas de Dessoal diferenciaoo para a área de saúde
-Acrescenta serviçOs à Lista anexa ao DeCreto-Lei na 406, de' 31 de
dezembro de 1968, e dá outras Drovidências."
Altera dispositivo da Lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000 (Lei
Complementar de Re!!õponsan\\idade !'"isca\), adequando O\\mims glrJba\s"
previstos no art. 19 da mesma, para os Judiciários estaduais. em função do
volume de processos distribuldos.
E;stabelece limite para a allquota do Imposto sobre Serviços de qualquer
natureza no caso aue esoccifica.
Pennite ao turista estrangeiro requerer devolução das contribuições do
COFINS incidentes na compra de mercadorias no Território Nacional, bem

Ilill~llllltllllllllllll_ 361
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: .N° ] ANJ=~ - H~I!T~! -=1=".. EMENTA ,
. co ,,") Pt> -r "I~' .tl':o!; :- .. tatl..:·" e ..., [\i""tn- ~ .- ,-',ju,;;r" ·:uw..lot:u .::on\,6n ('I qu~; admlla

'~ Iadev~ do ICMS, nesses casos.
336 ; 2006 CARLOS SOUZA Di';>oo sobre o atendimento aos consumidores no interior da. agências

I bar.(.(trlé!:> o lJJ uuti,j.;i nUJ.ldénCldS.r337 12006 WAI,.TeR OARELLI ~tlrrl v:) dI1M.,'v:50 9". 11, 19 U' 30 dei Ltli CullljJltmlanL:;u ri'" 108, ~ 29 l..It7 Illdio

'r" _~:oo. --.-' "i.J~-. 2lJÜ6 AR"-AAM - ---- DisnOe soOre aa~lie~ria es~ial dos nnrw10res OS denoéooa--
133912006 BETa AlBUaUEROUE 1Merao artigo ", li, "d" da Lei Complementar n" 64, de 18 de maio de 1990,
, I ipara dlsc oIin.'l~ a remllneração dos sarvidcres f)(lblicos. I'l.( :)erlndo de

afastamenro nara tins eleitorais.
I 340 12008 AFONSO HAMM IFaculta a opção pelo Simples. Instituído pela LeI n" 9317, de 5 de dezembro
, _ _ _ __ de 1996... --l'j-J..' prec-::l.i!:..' 11", str 1l11"'.::Ir,.)'i d(; 'nf~rr:,j:r.(.ü

I 341 1/006 AFONSO HAMM ~a opção pelo Simples, instituldo pela LeI n" 9.317, de 5 de dezembro
1--__ .-----_ de 1996, às c!!t~""'produtoras de cinema I

...... ,... • - > eJ..t.. -:.1).)6 C.'..J\f~l.r,,() r· ~ AlLú,a dl ...t'"~\IO <kt l~ Cornplün~II~; n ~7, Ótl' 13 do ~lt1ml.tf·J t:t.. 1fAl"" I

I Iquo °diçpõo sobro O Imposto doS Estedos o do Distrito Fodorol sobro I

Oporaçõos Retativas a Cicrulação de Mercadooas e SObro P",.tar,Oo. dei
1 ISeMços ,;~ ,lu0Si-J:te 11I1ef~~tJ81e Intttnrlurlk;i~ Ij Otl Cúml.oI,lCéIç..OO e úa 'I

i .~~~ providê~r1CI"",'a",s,,·.~~_~_~~7"C=--c-"""""'_~--'_-c-"""=
343 2000 ANTON1QCARlOS Aliara 1I1sposrt""O el,') Ler Complementar n° 67, de 13 as SClorntlro Oc 199t'.

i.. l,,,ul_':> 1 h.. ,~c. IQue -dispõe S0brtt o Imposto dOS Estados e do OlSlfIto feGcral MIare I

I OperaçOos Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre PlllStaçõeS de
. ' Serv;ços de T.<miP'~rte Inkl-eSladual e Intermunicipal e do Cr-rr llnltaçjQ. e

------l...-.J. ,_ ~Id!.!a!J0~u!!!l1a.!!s~pRMd~"ê"!n!!:,"~d,,S·~, --~--~--,--,----,-,-,-,--1
3<l4 !2006\ ANTONIO CARLOS -1 Altera as regras aplicáveis as operaçQes ....Iizadas no mercado de lirulos e

, ! rMf '..:nr S T~Af,1I:: IvaL,,-,s fTIobH'arios,
r _. 345- 12000 ÃRNAioo FÃRIÃ-De: sÁ l~iAl.ll di~tNo da Lei Complernt"nlar nO 11)1, de 04 dA maio de 2000 (Lei
, , Complementar de Responsabilidade Fiscal), aumentando ·Iim~••• globais
: ; revlSl~ '10 c:' L. 1f1 ~..t r;~sm;.; :..t OS JlIu:l.:I...rl\J~ iJSl~~JLoui:; .•

r
-347 f20061 LAl;RA CARNEIRO Acrescenta parágrafo ao art 25 da Lei Complementar n • 101, de 4 de maio

- I 'do 2000, pom di9COphnor o I'tIPlIMe de recuI"SQ:S do QrçDmento de Uruão O\,l

. , . dos esta""' ....5 ....1'3 L w ~AUlVCi iiJS com IDH InfOrl.,;)r õ) O.":.
VANDER lOUBET Cri. o Sistema Nacional de Rastreamento Ani"-m"a"'t'-.""S"'INA=RA=-.-es"'ta""b"-elece7'"-1

. nOrrT1.t rtllltiv,1 à rotulagem ria ('..amo e dos prod'J'09 a base d~ carne e
h=,.-l-==+c==~===__~~d~.~'e~nnl,,!,!n,,~O\J'"II.JS pf{;V\C1enc:as. I

350 2006 JORGE AlBERTO Disciplina a participação do Poder Publico na promoção ou no patroelnio de
I, _ resf-::~, ftv."\f, ('~~",n)e<;e.won'f)~f;"": l~f)".,_,\r·-!~ ~1"Ctr,..,"'I"':,··

r~351 12"001 ÚT"1YJUNIO~- -- Alteraã!is,ã anexa.Jliéi Cori\DlemOntar nO'l;g.:i!. 3'i iiãiUlhod!l_ioo3:-1
352 2006 ANDR FIGUEIREDO Dispõe sobre a na<Kumulatillidade do Imposto sob'" SeIViço. de auãkiU8rl

r Na' 1Z"3'
353 -J200ô--', SARNEY FILHO----T~t;3-tl~CÕmplemãntãrna 101, de 4 de maIO de 2000, para cnar o ÃAêXÕ\

___ _ _ -..,._____ M "'AI~!-i ~~~!~ 1~~~ dp -º!re!']!...~ OrçamciW't.ãn:n: -------J
J5-: .. J. :.If' IK:t.SC'.o\RO ~Dá ,'~''ia ud~,,) iI. 11'" &Lu pe:.1.\~1 !J _ l.J, t.d _",I Cy 11~ ..mo.. ,lar 11~1

, 1 78. de 30 de dezembro de 1993. que disciplina a flx3çQo do número de
______ -----. ~ ~rtados,_nos~~d~rt ~~~~.~~stitlllç.""Jo~~Cral !

15'5 . ,115 _l"_ J\ ~"GFNR0 DI3pV<J 9Qbrc o ,"oo1rt<..arT'k:lfltO ~ ~ rlvtrT\Q:i ...~ '::IU"l..ou 1,IOlrvd,ld Ud&1
I --l __ l ~ __ _ _~:~=:;:~~:ed~~~~S;!;~~~;':_~do~1~5._~~~

J56 I::'v JÔ ......,A..; .........LOAS IDispóe SOJre a distnblllÇão do prodUIO dilI ~rrecadaçoo dali imposlos que I
I InckJlrern SObre as opemçoes e procutos da rennana de petl'Oleo Abreu e

Lim,"> a S'9r cons'rufda PQI~ P@.'t~,...!oo Bras'leuTo, S A - PF1:W::lRf\.C) um
I I parceria com a PelrO!etJ da VenezlJela S.A.. Pl)VSA, entre os EstadOs daI_,..,.+_. I I Região Nordeste. com eXC8Çilo do Estado <la Bahia_

,)57 , ..'III')hf 1~(}IJlNHAMARINHO Acrt;l..,centa os §§ ~-A tJ 2O·A ao a,t gol ,ja lol r:':"1mnlãmen~:tr n" 101, .J(> 4

l
'4 I Imaio de 2000, COm a finalidade do centralizar no Podef Exocutívo o

recolhimento dos encargos sociais sobre a folha de salános de todo~ OS'

i 358 2ü(rif( LlJii CARLOS HAULY.( I ~~~='õ~~n~~~~;;~p~~~s.'·~.~~~~~/~~~~~;;'~rn~1~~,-';~e·~fJ de j~hO:
L_~ ~ 2000, aos aposenlados_d9-~.to NaeJ..onal ~9_Seguro_~qpial e:

Ilil~I~IIIIIIIIUI'I~!iU'illJul
[;.0..;.1", .. ",,). JJ,'4!Ú· 1

C"~1, " /,. -
.,..,~.;";",,,...... _.
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N" ANO AUTOR EMENTA
f--'-'.

servidores Dúblicos. ativos e inativos.
359 2006 VITORASSl Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrad3 de Desenvolvimento do

Turismo dos Municlpios Lindeiros ao lago de ltaipu e ao Parque Nacional do
Iguaçu, no Paraná, e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do
Turismo da Região e dá outras providências.

360 2006 MARIO HERINGER Altera a Lei complementar nl> 87. de 13 de setembro de 1996. com o escopo
de Isentar a incidência do ICMS a aquisição de mãquinas e tratores efetuadas
celas Prefeituras Municipais.

361 2006 ARNALDO MADEIRA Altera o art. 3" da Le~ Complementar n° 62 ele 1989
363 2006 JoAO ALFREDO Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar n" 76, de 06 de julho de

1993, e dá outrasjlrovidências.
364 2006 ODAIRCUNHA Dá nova redaçAo aos arts.7° e 42 da lei nO 4.320, de 17 de março de 1964,

garantindo aos Poderes Legislativo e Judiciário maiOr autonomia na gestão
dos resoeclivos orcamentos.

365 2006 SANDRO MABEL Dispõe sobTe a entrega de tecUfS()\1; da União para os E'S\a<1os, de que treta o
::Ir! 91 110 Alo das Di!:po!:içães Constitucionais Tmnsitórias da Constituição
Federal.

368 2006 JOAO HERRMANN Dá nova redação ao caput do art. 1° da Lei Complementar nO 111, de 6 de
NETO 'iulho do 2001.

367 2006 FRANCISCO GARCIA Assegura ao participante do Fundo de Participação PIS/PASEP,
desempregado há mais de um ano, ao final de cada exerclcio financeiro,
depósito mínimo equivalente ao salário mlnimo vigente, respeitada a
disponibilidade de recursos e Independenlemente de Relação Anual de
lnformaÇÕes Sociais (Rais).

371 2006 RICARDO IZAR Altera a Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, para estabelecer
tamanhos diferenciados das cédulas e moedas nacionais.

372 2006 BEm ALBUQUEROUE Dispõe sobre a aposentadoria dos servidores públicos portuários e
hidroviários, vinculados à Administracão Portuária e dá outras providências.

373 2006 ANIVALDO VALE "Altera0 parágrafo 2° do artigo 2° da Lei Complementar nO 24 de 7 de Janeiro

~.
rle 1Q7S".

2000 ROMEl ANIZIO Autoriza o Poder Executivo a criar a Regiao Inlegrada de Desenvolvimento do
Turismo do Vale do Rio Paranaíba e Triangulo Mineiro e a instituir o
l'rogFclma Especial óe 09$emol'limento 00 lunsmo óo Vale do 'r\\c
Paranaíba e Triânaulo Mineiro.

378 2006 ANTONIO CARLOS Acrescenta dispositivo ao art. 1° da Lei Complementar nl> 110, de 29 de
MENDES THAME junho da 2001, a fim de fixar prazo para a vigência da contribuição SOCial

devida pelos emp11Igadores em caso de despedida sem justa causa.
381 2006 IVAN RANlOLlN Da nova reaaçao ao Inciso X o Art 3" aa Lei Complementar n". 79, dé 7 dé

janeiro de 1994, que 'cria o Fundo Penitenciário Nacional· FUNPEN,e dá
outras providências".

382 2006 •ERICO RIBEIRO Acrescenta. inciso VII ao parágrafo 1° do art. 19,da Lei Complementar nO 101,
de 4 de maio de 2000 - lei de Responsabilidade Fiscal, para' éxcluir
despesas com o Programa Saúde da Famllia do limite das despesas de

:oessoal dos Munic1Pios.
363 2006 JOSE OTAVIO Permite oacasso do Tribunal de Contas da União a informacõEls e

GERMANO documentos protegidos por sigilo bancário mediante autorização do
.Conaresso Nacional e no caso de sigilo fiscal, mediante autorização judicial.

384 2006 WILSON SANTOS Cria o Fundo Nacional de Prevenção e de Combate ao Alcoolismo. e dá
outra!: provid6ncias.

387 2006 RICARDO SANTOS Regulamenta o § 7° do art. 144, da Constituição Federal, instituindo conjunto
de açôescoordenadas Que constituem o Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP).

[ __N:~~~~OL_--=-:A:-UT-=-O:::.:R::--" __L-_PR_O_J_E_TO_D_E_R_ES_O_L_U__Ç__ÃO=~EM~E::.:N~T:.=::A=-:-:-- ==---,- ::--_......J
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t~\.:'@. CAMARA DOS DEPUTADOS
,~,.-..-.

PROJETO DE RE50lUÇÃO

N" ANO AUTOR EMENTA
231 l~nO ERALDO TINOCO Allera a Resolucão n" 17 . de 1989 • Regimento Interoo • para extinguir o

O"'CP'OO do yo.aCão· .lmbólica
30 1991 GERSON PERES A1lijra o Regimenlo Interno da Cêmara dos Deputados, a fim eat permitir a

aluacao do. Víoe-L1dero. no Plenilrto
81 !!t.ll (UBr,N& BUENO Altero 0'3 OrtJ90& 116 o 116 do Regimonto lNemo da C.!~_~dos ~puta,!~

82 1991 RUBENS BUENO Acrescenta o CapItulo X ao Titulo VI do Regimento Interno da Câmara doS
Deoutades

75 12'Jl_IJ~CKSON PEREI~ __ AJI€ra di~'posi(JVO do Regimento Inlemo da Camara do~L:Jlados.
-~o' 1991 JOHIO OE BARHO~ 7'~rescenra dlSposItrva ao H:Bglmemo Inlemo oa C3mara aos DeputaClOS ti dê

-~.-
I outras orovldências.

87.- .~9q,. PRISCO VIANA Altera o artigo 157 de Regimento Interne da C~,,!ara do. Dcoutado•.
102 l f"'J2 -jACK~~ON PEREIRA Acrescenta paráQrafo ao artigo 35 do ReQ1l181110 Inlerno da Câmara dos

~~1'~17
De...Eulados.

JACKSON PEREIRA AlIera o inCISO V do artigO 191 do Regirtltlnl0 Interno da Câmara dos, i [l<,ou\aoo,-,
138 1~:2 JACKSON PER~IRJ\ Allorn o poragrafo 10 do artigo 56 do Rggimonto Intemo da C:\mara dos.

145
; Deputados

1993 VALDIR CDLAno ,Altera o inciso I do artigo 2°, o parágrafo 3Q do artigo 66 e acrescenl3
: parágrafo ao. artigos 2" e 6S do Regimento Interno da Camara de.

OuuuldLlul:Ii

146 '993 MESA OIRETORA DA ,AlIera a redaçao do parágrafo 2' dO artigo 14 e o artigo 19 de Regimento
CAMARADOS ' Interno da Cêmara dos Deputados.
DEPUTADOS "

182 ~~~,~S~SONPEREIRA iAtera o artigo 52 do RegImento Interno da carnara dos Deputados.
~~1fi- 1994 . CPI- BENEFicios ALTERA D PARAGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 35 DO REGIMENTO

1!VIDENCIARIOS INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.
228 1'1'~1 MESA DIRETORA DA AJtêl'a o artigo 277. em seus incisos I. b. e 11 a e C. e resoecbvos §~ l'c', 20 e 3-

CAMARADOS do ReglITlento Interno da camara (Ias Deputados.
DEPUTADOS

228 1994 IPAULO DELGADO Disoipüna o precesoo de indlCaÇAo e a palticipaÇêo de Deputados junlo as
reunioo(; do Aa6embJéi3-Geral das Nacõos Untdas Q d::' oub"as orollidAncin.

-~- _'.99~'..! AROLDO CEDRAZ IA.llera dispos<tiyo de Regimenlo In'!'fTlG da Camara desDOOUtados.
8 1995 ILUCiANO CASTRO IAltera o artigo go do Reglmenlo Interno, restringlfldo a constituição de

I '
llideran~s aos partidos pollhc.os integrados por, no mh"lmo. dois cen\bslm08__ ;_._L_ (Ia comocslCdo da Camara.

10 . 1995 AGNELO OUEIROZ Da nova redação ao caput do artigo 185 e ao inciso I do artigo 186 do

--1'1-11995: PAULO GOUV~A
R_~imento lnlemo,

, D.... nO\l3 reoaçao aos arti00s 46 8 65 do Regimento Inlemo da camara dos
DeDutad·:>s.14-F JOSE GENOINC Allera o Regimento Interno da camara dcs Deputado. e dâ oullas

IDrn'llidéncias.
1!i I rQ()~ ~~FI n ()uEIRn7 n;!l n('lloo'<'I reda';.An M illl'isl) I 11.... ~rti r) Q1 rln RAnimAntn InfAmO

---,'6T'9'15 HPr-DITO JUNIOR ALTERA A REDAÇAO 00 ARTIGO 185. PARAGRAFOS TERCEIRO E
I IOUARTO DOI

REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.
18 I'!Y.J6

MilTO"~ TEMER IAHorn a redação do artigo 202. § 30 do Rogimento Intomo do C~m...a doo
Deputados, para pennitir a apr8~ntaçâo da emendas as Propostas de
Emendas Constitucionais de inicial,va do Presidente da Republica, sem a
n~sk1ade de aooiamento de um 1erco dos membros da Câmara.

'1 ' 1995 f EU ROSA Supllme d1~DU~U'lO!:iido R Imenlo Inl~mu.

20 1995 SANDRA STARLlNG Altera dispositivo de Regimenlo Interno da camara dos Deputado.
, eslabelecendo critérios para a instltuiÇaO de ComISSOeS E.demas. para o

f-n- desempenho de missão ternoorana.
1995 AROLDO CEDRAZ Altera dlspo~tivos do Regimento Inlemo da C_~a.ra dos Oapytados_

24 1995 I\l3..Q.LDO CEDRAZ IAltera dis~IY~s de Regimento Intomo da_Ç~mara do. DcYU!"!los28:- ~!i5 ~~LO DELGAº-~_t--:~t3rd o Reaimento tn~8rno na oane r8lativa ao uso da tribuna DOr L1der.
~'-'-{~i;~ MARQUINHO CHEDIO Allt:!r.:t a aF!"ftil l. do inci!ID I. do art:on 17 do R8Qi~l1tn Intemo da Câma,a

_I__ dos Deoutados. aprovade pela Rosol.uçao n'17. de 100'-

ImIIIIDtillll~lnIIBllll~ 364
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CAMARA DOS DEPUTADOS

.. \: ~

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
30 1995 FEUROSA Indroduz alterações no artigo 7°. do Reqimento Intamo, sobre a aleição da

Mesa.
32 1995 SERGIO CARNEIRO Dá nova redação ao § 1°. do artigo 66 do Regimento Intemo da Câmara dos

Deputado.
34 1095 SERGiO CARNEIRO Altero o redorlío do Doróarsfo "0 do 3rt. 185 do RICO.
42 1995 ANTONIO JORGE Altera o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara dos Depulados.

reservando cinco minutos da Ordem do Dia para o apoiamento das emendas
apresentadas à Constituição Federal.

44 1995 AUGUSTO NAADE5 Altera o funcionamento das seSSOes plenárias ordinária:;; m:l Câmara dos
Deputados. dando nova redacâo ao artiÕo 65, inciso 11 do Regimeoto Interno.

55 1995 INACIO ARRUDA Altera o inciso 11 do artioo 68 do Reaimento Interno e dá outras provIdências.
72 1996 ROBERTO VALADAO Altera os artigos 114, 185 e 166 do Regimento lntemo da Câmara dos

Deputados
73 1996 SILAS BRASILEIRO Altera os artigos 46 e 65 do Regimento Interno. instituindo novos dias e

tlorártos para a malização de se&SêíeS o«1il\àrias da Ca$3. '3 reW\ÍÕ6s

f----1-
ordinárias de comissões

76 l!}9fl FEUROSA Altera o parágrafo 2° do artigo 202 do Regimento Intemo da Câmara dos

--- Deputados,
79 19:)6 JOAO PIZZOLATII Altera os artigos 46.65, inciso 11 e 66 do Regimento Inlemo. instituindo novos

di<l~ e horàr1o~ pi:lr~ ~ re~li"i:lyc1u IM l;6SSlJaS ordináriali da Calõa e reuniõe15
ordinárias de comissões.

90 1996 LUIZ MAINARDI Suprime a limitação constante elo parágrafo 1° do artigo 29 do Regimento
Intemo. referente ao número de subcomissões pennanentes e temporárias
em funcionamento simultâneo em cada comissão.

93 1996 MARCELO DEDA Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, instituindo limites
minimo e máximo de duracão para as votaçÕeS pelo sistema eletrônico.

S4 1996 ROBERTO PESSOA Acrescenta inciso ao artigo 241 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

107 1996 MARILU GUIMARAES Institui a Ouvidoria-Geral da Câmara dos Deoutados.
109 1996 PAULO PAIM Altera o art. 32 do Regimento Interno. aprovado pela Resolução nO 17. de

1080, criando a Comissão Pormanonte paro An(;untoe de DiccriminaçAo e
Preconceitos.

111 1996 JAQlJES WAGNER Acrescenta parágrafo único ao art. 7° e inciso I ao art. 8°. renumerand~se o
atual \l"ICiso \ e os subsequentes, todos (\0 Regimento Interno da Câmara dos

1
1996

DeputadOS. aorovado cela ReSOlucao n° 17. oe 1969.
'1"12' 'ANTONIO JORGE Altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno. aprovado pela

Resolucão nO 17. de 21 de setembro de 1989.
118 1997 PAULO PAIM Institui a Ouvidoria Permanente da Câmara dos Deputados para encaminhar

denúncias de oreconceitos e discríminacoos.
e-~22 ~ 1997 ~IRO TEIXEIRA DiSDÕe sobre a Iideranca do Govemo e a da Ooosição.

130 1.997 AGNELO QUEIROZ Acrescenta oaráorafo único ao art. 155 do Reaimento Inlemo.
131 lQ97 NEJVA MOREIRA Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as:

denúncias de compra de votos de deputados com a finalidade de fraudar
deliberaçao da Câmara dos Deputados sobre Proposta. de Emenda à
Constituição n° 01/95 aue trata da reeleição dos mandatos executivos.

13$ 1997 PAULO PAIM AIl*"fi:l UIi arts. 66 II 9I do R*"yimento Inl*"lIIu, \.lU*" dispõe liuu,e Comi$5âo
Geral da Câmara dos Oeoutados.

140 1997 PAULO PAIM Allera os arts- 65 e 66 do Regimento Intemo. referentes às Sessões da
Câmara dos DeDutados.

155 1997 ROBERTO ROCHA Dispõe sobre alteracão no Reoimento Interno da Câmara dos Deputados.
156 1997 PAULO PAIM Altera a redação do inciso 11 do art. 68 da Resolução nO 17, de 1989, que

aprova o Reaimento Interno da Câmara dos DeDutados.
162- ~W7 AÉCIO NEVES DispÕe sobre o prazo para apreciação na Comissão de Consti\uição e Justiça

e de Redação e no Plenário da solicitação do Presidente do Supremo
Tribunal Federal Dara instaurar processo criminal contra DepUtado Federal.

164 1997 ROBERTO JEFFERSON Acresce § 4° ao art. 240 e parágrafo único ao art. 247, ambos do Regimento
Interno 3Drovado oela Reso/ueio nO 17. de 21 de setembro de 1989.

174 1998 FEU ROSA Dispõe sobre o funcionamento das reuniões da Câmara dos Deputados,

II~jllll~I~lllnl"lllllllnIII1365
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CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' - .- AuTOR --r-- ------.. EMENTA
178 1998 RICARDO BARRO-S---l A;::Aaescenta § 4' ao art. 21 do Regimento InlBmo da COmara dos Deputados,

C7t-l-iWs I~ÁQUES WAGNER I'~~::~:~~~'~r-~~m~~: I~~:;:;' da camara. dOs ·o.epUiaoos, para I
a'Jlori.:!:ar a Mesa da C"mara dos Deputados a licenciar Deputado Federal

'. __ . :j.ira fiM I:,., IX'"" :·<·lir.~<· ._... _
115JI998\ FRANCISCO '1 Acrescen'" parág<.1o eo arlJ90 66 do Regimenlo \momo ~a C~mam doo I.

~~ _~ROO~Ç;UES Depulados. __ . .-----<
1t11 ·,;,a : ",C ':"S'.'·~ RUA ,-A.J;fic.a tl .:"cn-~'!;,éI c:~ YQ~It.iVO:. rel.iltivos aos SUplft1~~". ~e SO~.T~_irios. I

104 1WOIROoSON TUMA I"Ilere o -C8pLII- do 8ft. :'"S7"do Rogmonto Intorno c.:J Câmara d06-ÓSPõtadoli
I para determinar prazo ele lrinta minutos para a duração de cada >votação

nomil •.1I

1!!II~lmlll!!!II!III!!!!!! J~
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Instlt"i o Prêmio Nacional de Jornalismo Barbosa lima Sobrinho.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cria Comissão Permanente de Esoorte e Turismo.
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EMENTA

PRO.IETO DE RESOLUÇÃO

Determina a disponibilização de elevadores preferenciais para gestantes,
Idosos e portadores de defiCiência nas dependêllClas da Cêmara dos
Deputados.

Delermina a adequação das instalações da Câmara dos Deputados. para
viabilizar o acesso das pessoas portadoras de deficiência física.

Altera os arts. 8" e 39 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
aprtwado pela Resolução rf n, de "\9~. .
Institui a legenda. aberta ou a interpretação em linguagem de sinais na
transmissão das sessões da Câmara dos Deputados ou do Congresso
Nacional Dela TV Câmara.
Acrescenta inciso XVII, ao art. 32, do Regimento Intemo da CAmara dos
Deputados, instituindo a Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao

Altera a redação do inciso V do art. 32 do Regimento Intemo da Casa.

Modifica a redação do parágrafo 5° do artigo 35 do Regimento Intemo da
Câmara dos DePiltados.

Dá nova redacão ao- art. 155 do Regimento Interno.
Revoga o § 1" do art. 5° do Regimenlo Intemo. •

Denomina "Comilê de Imprensa Barbosa lima Sobrinho· o Comitê de
Imprensa da Câmam dos Oepu\ados.

Dá nome ao Comitê de Imprensa da Câmara dos ~utados.

A1lera a redação da alfnea "a" do inciso 11, do art. 151, do Regimento Interno
da Camaradas Deputados.

Allera os arts. 26 e 32 do Regimento Inlemo, aprovado pela ResolUÇão nO 17,
de 1989, criando a Comissao de Acompanhamento de Assuntos de Interesse
l(!slituCional, a.dá outras pl'QYld~ncias.

Acrescenta § 5° ao art. 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deootados.

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar as
denuncias de irregularidades na composição de alimentas e na aplícaçAo de
recunros C1esllnados a merenda escolar.

Institui, no âmbito das Comissões Perm~nentes, a CamililSiio do Trânsito.

Altera o art. 10 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.
determinando Que a substituição de Deputado em ComiSsão afefivar-se-á
a06s 48 horas.

Institui Comissão Parlamentar do Inquérito destinada 3 investigar as causas
da violência no campo no Brasil.

Disciplina a atuaÇão dos grupos de pressão, lobby e assemelhados na
Câmara dos Deputados.

Institui ComisSl1o Parlamentar de InQuérito. destinada a investigar a Merenda
Escolar.

Dê nova redação aos arts. 73, inciso VI; 74, capul; 226, inciso 111 9227, inciso
11 do Regimento Intemo da Câmara dos DepUtados.

Acrescenla o inciso XVII ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de 1989. instituindo a ComissAo
da Juventude.

Revooa o !l1° do art. 5° do Regimenlo Intemo da Câmara dos Deputados.
Acrescenta artigo à Resolução nO 17/89, proibindo a contratação para cargo
em comissão dê oarenle dê OePlltado

Aprova refonna do Regimento Inlemo da Câmara dos Deputados.

Modilica O § 4" do art. 35 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,
elevando para dez o número de ComissÕes Parlamentares de Inquérito que

il)(ldem funcionar ao mesmo tempo na Casa.

A11era o art. 66 do Regimento Interno da Camara dos Deputados, aprovado
l pela ResoluçãO 1'0 17 de 1989.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

-,... 'v •...•

~.ANO AUTOR
tl3 ,?OCJO r.OMISSAO ESPECIAL

1----1----- DA REFORMA DO RICD
I fI.4 2000 CLEMENTINO COELHO1-··----

FEU ROSA13 2000

'-74""" 2QOO MARCOS CINTRA

75 2000 NEIVA MOREIRA
76 2000 ALCIONE ATHAYDE

78 2000 ZEZE PERRELLA
83 2000 FEU ROSA

B4 2000 PROFESSOR lUIZINHO
E OUTROS

87 2000 RONALDO
VASCONCELLOS

88 2000 INALDO LEITAO

-00- -2000 DR. BENEDITO DIAS

---
~O NEUrON UMA94

--95 -1--.
PEDROPEDROSSIAN2000

100 2000 CPI-SETOR PRODUTIVO
DA BORRACHA
NATURAL

102 2000 RiCARDO RIQUE
103 2000 JAQUES WAGNER

105 2000 CESP - APlICAÇAO DO
CODIGO DE TRANSITO

109 2000 RAIMUNDO GOMES DE
MATOS

110 2000 PEDRO PEDROSSIAN

112 2000 JOSE CARLOS
MARTINEZ

114 2000 ClEMENTINO COELHO
118 2000 ANTONIO JORGE
120 2000 DR. BENEDITO DIAS
128 2001 JANDIRA FEGHALI

129 2001 JANDIRA FEGHAlI

>-'130 t-~OO1 ANA CORSO

131-t20Ul· ORLANDO DESCONSI

133 '001 POMPEO DE MATTOS

1~1I1~llllllllllllllfll~IIII~1367
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PROJETO DE RESOLIlÇAO

N' ANO __ ~.uTO!!..._ ___1i_;;;:==:::_-----~E~M~ENT=A!---------,
Narcotrãfico.
Allera o incISO XII elo ano 73 do Regimento Interno da Câmara dos Deputaelos
.~da outras provtdências.
Delerminel a criaçAo de mecanismo de fraduçao para deficifl:nlOS auditivos na
TV Ca.rIClld.

Inclui, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. dispositivo para
garantir ao parlamentar a possiblidade de tomar púbüco o seu voto em casos
de escrulinio secreto.

,
'T34 ,0\1' IINCOLN PORTELA

r'lÕ -r7no'lJÁIR MENEGUElLl

Pf! ~0f); tRrlAN~RRO--

'38 1201)1 ,UOER DO PFl Dispõe sobre a acumulação da ularidade da Comissao de Fisca~zaçào

Financeira e Conlrole.
1--;,""'4"0-;-12;;;0"n,""-f

I
""'P"'Ec;DR=OCCV"A'"'L"cA"DAC'"'R"E,,s:----t'Mera os ariS:14""elO;;9C-do;;;:-nR=ago:;·man=::;Io::-;ln::;la=m=0-:d;:a"'C"~;;:m=a::ra=-:doi:::s'DaO;;:;p::ut;:",:;;_.;: ..::i.
I estahelecendo a afetiva substituiçAo dos Sccre~nos da Mesa Dltetora pelos

=====o:-.__-+,,!:5u~'e~n~le~s~=-_"""'=;-:-"""=="""'="7"""'''''''==''''''''-';;==-:;:c:i1---."42,,-1"02001 [JOSE GENOINO Altera o art. .,.. o arl. 186 e o art.l88 do Ragimenlo Inlarno da Camara dos
utaelos e O~ ou",.. ,,;a_o

2001 PEDRO VIlLADI\RES
I

145 Altero o tC>.10 do Regimento Intomo do CÓmaro dou OcptJtô:ldOS, .aprovado
: pela Resc;uç.10 n' 17 de 1989. acrescenlando-lhe o ano lí>-A, qua enumera
atriblJi - S ?f3 a SUplê,-,ncI~a"",da~M!"e~sa".===."...==:::cC":;:-"'==-:;:c:i

h''"4''8-'-,2;;;0"0"I+'Al"""EXA='"'N"D"R-:=E""C'"'AR=DO=S"O-+~O"á=no"'v"'a=redaçao ao art. 187 do Regimenlo Inlarno da Camara dos
! Do ut3Clos.

! Acresce o IncISO IV ao § 2'. do arl. 244. 00 Raglmanto rnlamo da Câmara dos!
: Dep ....tadoc. I
Cri" o ·Prêmio 8ertha Luiz de inicialii3 pa"ar~--

I ICâmara dos Decotados.
-153 2001 IVANlO GUERRA Mera os artKJOS 7° e 184 e suprime o art. 188 do Regimenlo Intemo da

I r.~m;v::t rlM i"lflopllt::llfM
154 . 20<)( clNCOlN PORTELA Acr.scent.... Paragrafo Unico ao Mgo 227 do Regimento Interno da

ffiio.." Gamora do. Deculados.
l Ull BITTENCOURT Alterél o art. 32 do Regimento Interno para criar a Comissão da Famflla, da

Cn.ony.:t, do 11.1030 e d,,~ Mlnoria:lo.

_~~. ~<!.)1 REMI TRINTA Altera (I art. 251 do Regime!'to lnt.emo da CAmara dos Deoulados..
159 ::'001 AIRTOioicASCAVEL Acrescenra artigo ao Capilulo I do Titulo 111 do Regirrenlo Intemo da Câmara

, ,tiifj7'ffil
dos Oeoutados.

Jeii!.OPIllOlATIl IAltera os artgos do Reg;rnet'110 Interno referentes li previsão de votaçao em
cscruUnlo secr:elo na Çàmara dos Oepu~dos _he,- 2001 IED1OROSA Anera os arts. ro e 184 e suprime o art. 188 CO Regimento Interno da Câmara

1 I dos Oeoutadús.
""1ê2 2001 NELSON MARQUEZElll AlterJ o art. 188 da Resolução nO 17 de 1989, que aprova o Regimento

Interno da camara dos OeDutados.
'83 2001 DR. ROSINHA InclUi allnea no ano 32. inciso XII, da Hesolução.n' ,7. de 1989. Regimenlo

I , Intorno Côl ClaI11::Jra doo DaDutodoG.
'64 2001 LUIZ CARLOS HAULY MOOif"'" • redaçào dos alIS. 81. capu\, 87. ""pu\. o 90. tapu\, <!<>R~

interno.
'65 2001 AIRTON CASCAVEL I Altera 05 arts. 46 e 65 do RegJfTlemo 1"lemo. instrtuindo novo calendário de

: rum..luflcunttll\U lJo=s lIi:!lJitIhlJ=S Ui:! camara lIus DeDulad'J~.

IN 2001 NICE lOBAO Altera o art. 68. inciso II e seu § 20, inciso li, do R.QÇimento Intemo. criando

188-roo '
nova regra sobre 8 inscrição de oradofes..QarJ homen.l'-]en~.

COMISSAO DE . Modilica o inciso VI do art. 32 co Regmuml<) Inlemo da Câmara dos
t.CUNUMIA, INUUSTHIA DoPUtados. incluindo -Serviços- na denominação da ComiSSão do EconorniB,
E COMÉRCIO Indus1ria e Comércio.

169[ 2001 : GtVALDO CARIMBA0 Allera os artS. -,o e 184. e suprime o Jrt. 1M do Reg.monto Intemo da·

:::-J70~?o.'D=b~tGrsCAVALCANTE
Câmara cÇ:s..Qepu\adoS.
R!slringa o cancelamenlo de 8ubscriçào~~s.

,171 ;·')/'1 IUlIVorRA FILHO Cr,a a Comiss.ao do Idoso.
. - -::;--. -1--0- 1

149 1'2001 ALEXANDRE CARDOSO Acreocenla inciso 80 § l' do ano 152 elo Reglmanlo Inlerno da Câmara dos
I _ o.e~t3dos.

hl"'_~"o.-+];cOf"_,1 ,Afrfrlll~'.RGII,!.O _~!!e~a"'_os""'a:"rti"·g::O::S"C';;;84'..":e""'Jõ88;;:;elo::<;8897. :;im=en:;l=o'"ln:;-ta:::rn=0::-:;da""C4~ma;:_::r~adi:o::."Di:a;:putados::;.::;:;;;-1.
152 l 2001 eEU ROSA Altera os an,go. 7' e '84 a sup;me o an '88 elo Regimenlo Inlarno da'

[1[1~II~WI~lIIIIIW~IUII~1~68
Docurnonto: 3]128· 1

2062I,JAW05j



Quinta-feira 10 371DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

11~~III~I~II~lllljllllllllll~1369
Documento: 33126 - 1

CÃMARA DOS DEPUTADOS

.. . .".

PROJETO DE RESOLUÇÀO

N" ANO AUTOR EMENTA
179 2001 LAURA CARNEIRO Acrescenta § 30 ao art. 56 do Regimento Interno, detMminando um terço o

quorum de apoiamento para pedido de verificação de votação nas
comissões.i

182 2001 LUIZ ALBERTO Acrescenta o inciso XVII ao art. 32 da Resolução na 17, de 1989 - Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, criando, no âmbito da Câmara dos
Deputados, a Comissão Permanente de Relações Étnicas, de Gênero e de
Orientação Sexual.

184 2001 AVENZOAR ARRUDA Altera o art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. baixado
pela resolução nO 17, de 1989, a fim de desmembrar a Comissão de

I
Trabalho, de Administração e Serviço Público. em Comissão de Trabalho e
Comissão de Administração e Serviço Público.

~fL 2001 JANDIRA FEGHALI Cria o Grupo Parlamentar Brasil - Palestina.
187 2m}1 JAQUES WAGNER Cria, no âmbito da Câmara dos Deputados, a Comissão para Promoção da

IClualdade Racial.
190 2001 NAIR XAVIER LOBO Suprime o art. 105 do Regimento Intemo, que trata do arquivamento das

i oropasicões ao final da leqislatura.
191 2001 CABO JULIO Altera o art. 32 do Regimento Interno da Camara dos Deputados, aprovado

pela Resolução 17, de 1989, para desmembrar a Comissão de Relações
Exteriores, e de Defesa Nacional em Comissão de Relações. e ComissA<> de
Oefesa Nacional.

192 2001 OSORIO ADRIANO Toma prioritária na Comissão de Finanças e Tributação a análise de projetos
aprovados nas demais comisSÕeS que dependam de apreclaç:Jo da
adeCluacão financeira e orcamenlãria.

195 2001 NILSON MQURAO Acrescenta parágrafo ao art. 167 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, a fim de estabelecer limite de duração do procad~mento de
votação nomial.

197 2001 CLEMENTIND COELHO Acrescenta parágrafo único ao art. 74 do Regimento Intemo.
199 2001 ANTONIO JORGE Introduz ~ 7°, no art. 35 do Regimento Interno.
202 2001 PEDRO FERNANDES Altera o art. 39 do Regimento Interno da CAmara, para fazer coincidir o

mandato da Mesa das Comissões Pennanentes com o mandato dos
membros (la Mesa Diretora.

203 ;~OO1 WALTER PINHEIRO Disciplina a atuação dos grupos de pressão ou de interesses e assemelhados
na Câmara dos Deputados e dá outras providências.

204 2001 RUBENS FURLAN Altera o § 4<> do art. 35 do Regimento Interno, a fim de ampliar para sete o
número de Comissões Permanentes de Inquérito em funcionamento

"2õ7- simultâneo na Câmara dos Deputados.
2'õõT JUTAHY JUNIOR Altera o inciso 111 do art. 10 do R9Climento Intemo da Câmara dos Deputados.1---- :100-1 t-JAIME MARTINS208 Dá nova redação aos incisos IV e XVI do art. 32 do Regimento Intemo da

Câmara dos Deputados, que passam a tratar da Comissão de Defesa do
Consumklor, do Contribuinte e do Cidadão e da Comissão de Direltos
Humanos e Minorias. respectivamente, e insere um novo inciso, XVIII, que
cria a Comi55ão do Meio Ambiente.

210 2001 LUCIANO CASTRO Denomina 'Plenário Alberto Pasqualini· o Plenário da Comissão de Trabalho,
de Administração e ServiÇO Público ICTASP).

211 2001 CABO JULIO Altera o artigo 104 do Regimento Interno da câmara dos Deputados.
212 2001 RUBENS BUENO Dispõe sobre a apreciação da solicitação de urgência dos projetos de lei de

iniciativa da Presidência da República.
214 2001 JANDIRA FEGHALI Dá a denominação de 'Salão de Exposições HEITOR VILlA LOBOS" ao

salão de eXDosiCÕes do 100 andar do Anexo IV da Câmara dos Deputados.
215 2001 INALDO LEITÃO Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a violência

no sistema prisional brasileiro.
219 2001 JAIME MARTINS Institui o ·Oiploma do Mérito literário Carlos Drummond de Andrade" e dá

outras providências.
223 2002 ANTONIO JORGE Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para extinguir as

Comissões Especiais e dispor sobre a tramitação de proposições nas
Comissões Pennanentes.

225 2002 ENIO BACCI Determina aimpreli5ão da letra do Hino Naetonal na contracapa das
publicações personalizadas dos Senhores Deputados, denominadas

--- separatas.

2062 (JAN/05)
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N' ANO
226 2002
227 2002

22lI 2002

k' 2002

233 2002

AUTOR _ ,._ _ E!1ENT~'_' '--l
I DIO RffiA AltiRn:t Q riUr<"C é ~ dic;.tribu" .:)0 rio tem do Gl'9ndé E iAnlA

1~:~:!!:1!~!mmJJI!!!!!I!I~'~I!!1370
Documento: 331211 - 1

f----- I a \llC'eme re~ do art. a aos r- era.
234 20021NEYLOPES [ Alter" os arts. 249 a 251 do Regimenlo Inlemo da ~mara dos Deputados,

Ir·'''' 1, ,por <Obre o pedido de SlJsL~;ão d& açao pooór coolra Depu"'l!o em

-~~ ;'002 1fNI VOlTeUNI

anrjarnont:J no Supremo Tribunal Federal. previsto na Emenda Constitucional
n' 35. o. 20 de dezembro de 2001.

-:-A!l~r~ _ art. 1H7 Jo r.?'_"9i:"'l'3nb InltImo (J(J Camata dos Deputad:>s, instituindo

,237_ D'OU,2JEN'-VOlTOLI.':!'
hm~r~--ª.~~ das volaçÕ9s nominais.
Altera o caput~ 011. 83 do Reqlmento Inlomo de Cêm81'8 do& Deput8d~

ne ,_','lO' Cc EI.IErHlNO SO"LHO D~·.err.lIn.. d rt: .....w,~) du st""~jO e~8Cla! aflual di) CC:TlIS5../O ;luEd~•.

I i ' Cullura e Desporto com as instiLuições Federais de Ensino Superior e dá
oulr'!s_pr_ovi~~ncj~. ,--- - - -_.-

'2421'200;: I"LNlJ"~ 'UtltoIKU i InsutUI o cünl'Õ...aco Je H.espon~abllJociCJtt SOClkll • '''':fiS pala as 911lpmsa9
I------ FILHO :.~':3_s~U'as __

245 . 2002 MORflRA FERRE'IRA ! Alt~r,l t\ Regimento Interno para Instituir as Sub'XH'nissOOs de Admi&Sibiljdaoo

I
Ie de AdeQuaçOO Financeira e Orçamentária e definir sua competênCia

246 MOREIRA FERRE'IRA
~m~~____ _:--

i 2002 : AI{ .....rn ~ R.OÇIlmF!nt,~' InltH"1'lO para ampllJr o PrdZ.j d~ J.r.'reciaçã.:'1 e de
emendamenlo de proPOSições. &m ap...ciaçilo conclue"a das ComissOes nos
C3tOt ....ua OO......IfIC3.

249 2002 ; J~NDIRA FEGHAL' ['C,IO'lIOd U P\:~láiIO 12 do Anexo 11 da Cólnl..sru dos Oepulauos, Plenario
Joilo Amazonas.

251 2002 ENI VOlTOlINI Altera o art. 68 do Regimento Interno. dispc.ndo sobre a realização de
:..:.:SSG":;;i S'J onu "

252 20021 CREScENCIO PEREIRA Altera o art. 255 do Regimento Inlemo. dando a Qualquer DepuLado COOl
JR. assenlo na Casa IAqitimldadn para propor a reall~ação dE! rpuni~ dfl:

I audiência publica elll comI5São.__ _ ._ ._
253 2002 , LUCIANO CASTRO !Inslltui a -Medalha Marechal Rondon de Preservação da Ama~Onla· da

. ;55- 2lXl21~UMI~SÁÓ-ÓEDEFESA r~~~:~~';~I~~'pelaSuperaçllo das DesigualOaOes",

~ DO CONSLJMIDOR ,
~IE' -.. A'AOIENTE F I

"- ! MINORIAS . '
256 ~()(j2 I co,~I,;SÃO~~.g,EFFSA IInstitui o prêmio Reconhecimenlo Ambienta' da Camara dos Deputados.

~MEIO AMBIENTE E II-- . MINORIAS
~~7 2002 t.•i .. ' ,.:z. :~~ x.~ ESA Institui o prérruv Re~Jnh&clMt)nto I~ Otlfhcl do Cons-umKk)r Jd Câmara d06

I
DO CONSUMrOOR.~Deputados.

MEIO AMBIENT[ [ 'I

f-2~58~+2~00=2~~~~~'~E MATTOS Oelennina o uso da sistema de legendas OIJ Lingua Brasileira dE! Sinais -
J !.IBRAS pm8 ;JlJxiho a oort.'KIores de deficJêf\C'Ja auditiVO' f'flQ p:ogrnmas

f-"7--l~,=+=~=~~==_---l-ve~,!ôcu,!,Ia~'""~s~·~"'''-'-'!'~-'IC~·am!!.!!!a!é'a~'~_-'-'7~---,=-=----,~_.----,-- --I
1 2003 EDUARDO CAMPOS Õenomin. 'Espaço Ministro Evandro Lins e Silva· o Corredor de acesso ao

.__J-Pc:\e:1~';'~1'f'llnh..i'l t! Jo;.~<; G:\m;:lr~4iC: rb r~:>n r11"\t;; n·l·"I';.,r1,";;
i--,2~-I-'>'-"U~I.~·"h:IJCrMARFRAGA Altera o-éNl.4J (.0kl::l mento InternO: - -- - - -- _. '-- ---- - --

3 2003 JOAD ALFREDO Mora o an 32(;0 Regimento [nlemo, visando a reo'1lanizaçilo de
Il..JmpI,IV,...1S,': (r'1 rã!' 'a:: Jnli5.'Sã(.' de MeKI ;.'TIboen~e t. 0(:.; ·... \')!vitnenio

f--.---l==+-=~"",,=c.7.~----;"S'-'~ICntO~C~.=,=,.,...,:::-c.---===:;:-=::-:==========-=iPAULO ROCHA I DC'lerrr,lna a cri1;lçào de mecanismo cte tradução para deficientes audillvoS na
_____ .. . --'-11·~_Ct··,·-- .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
8 ~OO3 INOC~NCIO OLIVEIRA Modifica os arte.7° e 1SS do Regimento lntemo, estabel8Cêndo li

obrigatoriedade de volação pelo sistema eletrOnico para escolha dos
membros da Mesa Diretora.

10 2003 BETO ALBUQUERQUE Altera o inciso 11 do art. 32 e acrescenla inciso XIX, criando a Comissão
Permanitlnle lIe Ciêm;id tl Ttllillulouid elllrUHlldtica.

11 2003 GEDDEL VIEIRA UMA Dá nova redacão ao caput e ao inciso IV do art. 8" do Regimento Intemo.
13 2003 PEDRO FERNANDES Dispõe sobre a divulgação. no DiáriO da Câmara dos Deputados e na página

oficial da INTERNET da Câmara. da Declaração de Bens dos Deputados
Federais. no inicio de cada sessao leClislativa e dá outras providências.

14 2003 DAVI ALCOLUMBRE Denomina -Plenária Embaixador Souza Dantas' o Plenário da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.

16 2003 .FRANCISCA TRINDADE Acrescenta inciso ao art. 8° do Reaimento Interno da Câmara dos Deputados.
17 2003 ENIVALDO RIBEIRO Altera o caput do art. 39 do Regimento Intemo da Câmara dos DePUtados.

18-- 2003 NELSON MARQUEZELLI Dá nova redação ao Art. 41 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
incluindo novos parágrafos.

'10 ;WQ3 WALTER FELDMAN Cria o Conselho PlIrlllmcnlar de Comunidadcs do Raízcs c Culturas

~h-001 EstranQeiras - CONSCRE.
PERPETUA ALMEIDA Dispõe sobre a participação feminina nos cal1JOs efetivos da Mesa Diretora

I da Câmara dos Deputados e dá outras providências.
2J 2003 PAULO LIMA Altera o l:t'ldlgo de Etica e Decoro Parlamentar da Camara dos Deputados,

definindo a extensão do conceito de ·processo disciplinar" para fins de

f---::-:-.. suspensão dos efeitos da renúncia de Deputados. e da outras providências.
24 2003 EDUARDO GOMES Altera o art. 252 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados. dispondo

sobre a possibilidade de subscrição de projetos de lei de iniciativa popular via
internet ou pelo sistema 0800 de atendimento a população.

25 ?001 R()~F nF. FREITAS Altera o § 1° do art. 66 Q art. Sg do R9gimontolntomo da CAmara dos
Deputados para permitir a delegação do tempo destinado às comunicações
de IIderanca.

26 2003 REGINALDO LOPES Cria na Câmara dos Deputados uma galeria para exposição permanente de
fotos c biografills dos deputados federais autol'El'5 dos projetos e iniciativas

IQue deram Origem às Comissões Permanentes da Casa.
27 2003 ROGÉRIO SILVA Acrescenta o inciso XIX ao art. 32 do Regimento Intemo da Câmara dos

Deoutados. instituindo a Comissão da Juventude.
29 2003 NEY LOPES Cna a lJomisSão de Comércio Internacional, de caráter permanente.

no âmbito da Câmara dos Deputados.
31 2003 ROGERIO SILVA Altera os arts. 46 e 65 do Regimento Interno, instituindo novo calendário de

funcionarnento dos trabalhos da Câmara dos DePutados.
-E-. 2003 NELS()N MARQUEZELLI Cria a Comissão Permanente de Aaüicullura e Pesca.

35 2"003 CHICO ALENCAR E Acrescenta parágrafos ao art. 1° da Resolução nO 66, de 1978, que dispõe
FRANCISCA TRINDADE sobre as funções .de Secretariado Parlamentar, e dá outras providências.

36 700:\ .I0Sr: CARLOS ARAUJO AcI'QGCCIl1Ia o Capitulo III-B no Título 11 do Regimento Interno d3 Câm3r3 dos
Deputados. inserindo o Conselho de Ética na estrutura dos Órgãos da
Câmara.

37 2003 MARCELO GUIMARÃES Altera a redação do § 2° do art. 81 da Resolução nO 17, de 1989 - Regimento

'20õ3
FILHO Interno dll Ci\mara dali Deputados.38--- MARCELO TEIXEIRA Altera o inciso VII do art. 32 do Regimento Intemo da Câmara dos

Deputados. modificando a denominação e as competências da Comissão de
Educação. Cultura e Desporto e acrescenta inciso criando a Comissão de
Espane.

39 2003 INALDO LEITAO Altera dispositivos da Resolução nO 17, de 22 de setembro de 1989 •
ReQimento Intemo da Câmara dos Deputados.

41 2003 VANDERLEI ASSIS Extingue a Comissão de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Infonnática e.
em substituição, cria a Comissão de Comunicação e lnfonnálica e a
Comissão de Ciência e Tecnologia.

43 2003 MANATO Acrescenta parágrafo ao art. 87 do Regimento Interno. pennitindo o uso de

-- recurso audiovisu:t! rlurnntA n!: lii!:Cursos profêlidos no Grnnde Expediente.
44 2003 VANDERLEI ASSIS Institui a utilização de software livre na Câmara dos Deputados.
48 2003 FRANCISCO Al.... •R"'m."'" ,ot...iiiir371

Documento: 33726 • 1
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EMENTA

DEPUTADOS

PROJETO DE RESOlUÇAO

I 9
De ulados. a ro\/'ado Re50lu 011° 17, de 1989.- !

8f I,' ~'f)(jJ jHOG RiO Sll VA Denominei -Deputado José Carfos Mé:lrtIOElZ- o quinto andar do edificio onde ~
,====-_-+!fu!"n~c~"~n~.~o~A~_xo IV da CArnara dos De~"!.?d0l!. I

B~.~~9.~ Y.r~N~~ E.~RRO Institui o Prl1nlo Josué de Castro de comoata á 'ome.

outras nroVl ooas.
50 2t.)O-j "EDUARDO CAMPOS AIl6rd d 16dC1~ t.Jdlli d1rllfkl~ ",,,.., ü·, .(,.-, -d" t1 .~.. 00 inç.i&Q XVI do artigo 32

rsi
do RAOimento Inlemo da Câmara dos Deoulaoos.

]20Õ:l'GASTÃO VIEIRA . ,-Institui <3 'Medatha do Métito CuMural Gonçalves Dias' • dá outras

: 201]31 PROFESSORA RAQUEL
ipro...i~,oncja.s.

5J I Cna o Certifçad<> de Mérito Educacional.

20Õ3
f,!E!-~EIRA

\ Ãliera a redação do -caput" do art. 39 dO Regimento Inlemo da Câmara dos55 ANTONIO CARLOS
PANNUNllO Oenulados. anrovado~" R8so1u.....~o n~ 17 oe 21 de setembro de 1989.

56 2003 ROG~RIO SILVA . Altera os arts. 8°, 12. 26 e 232 do R&:]lmento Interno da Câmara dos
I D.p,~a:s dis;::,~o sobre os .feilos da muclança de partido na composiçao
e d~r dos ó os da Casa.

57 2003 ROGERIO SILVA Ocnomlna ·Edlfiçio Dopvtodo FronciOOQ Trindooo" o Anoxo IH da CflImaro dOG
I DeputaOOs.

58 ' ZOO3 CHICO ALENCAR 1Di~p6e sobre a realização de eventos públicos mensais, de caráter I
i ~ pedagógico e cultural, nas depenc:l4nc:as da camara dos Deputados sobre i

' dalas come,!,orall'llas naclonal5 e Int!,méK:lOnals, e da outras orÚvldérl(;'CJ~.

5912003 , WMAR MÁXIMO Altera os artKJos 66 e 87 do Regimento Inlerno.
1-,. ' DAMASCENO

Iii)' 2rM:, I .lAiR BOLSONARO Oenom,"" "SALA DE IMPRENSA JORNALISTA RO&RTO MARINHO", o'
, espaço destinado aos profi~onais de imprensa que cobrem as atividades da

>----. I I I Camara dos o"nulados.
81 I2003 : ENIO BACCI Denomina o ComJtê de Imprmsa da Câmara dos DeputadoS de Comitê de

, ImntF!nsa Jom~II!U='JI RnhRrrn Marinhn p rfA; nul~ ... fV!lvH1ltnr:t:.!';
ti2 ' 2(>(03 I CARLOS SAMPAIO Acrescenta inciso ao art. 32 do Regimento Intemo, instituindo ~ :;::rt~são da

I Juventude. de carã1er Dêlmanente, na eslrutur3 da Câmara dos ados.
ti4-:iô

1
REFPOLI1' -~- Acrescenla o § 00 ao art. 39 do Ragimento Inlemo da camara dos

'-ií5 i:'603 ALi.lIR MOURA
Den u18dO:5.
Acroscenta o ;nciso XX ao or1. 32 • altera a redaçâo do atl. 26, § 2' , do
RegimenlO Intemo da Camara aos Deputados. dISpondo sobro a Comissao

, ! EclesiástJc9.
67 il00~ ,INALOU LEilÃO tA\t~ra a r6oaç,ao e acresc&Ota paragram ao art. 51 do RagimenlO h\lemo oa

camari'l dos Oanutados..
88 2003 , PAULO MARINHO Denominei -Plenário SérgIO Vieira de Mello· o Plenário da Comissão de

DireItos Humanos.
ti9 2003 . ROG~RIO SILVA Mera o art. 39 do Regimento Interno. estendendo para dOis anos o mandato,

di:! nresidente e vi~residentes das Comissões Permanenles.,

70 . 2003 ROGERIO SILVA Suprime o art. 105 ~~~jmento Interno, que trata do arquivamento das
I nr,~nnc;:'rt~IQC;: ao final da ;slatura

71 2003 I ROGÉRIO SOL VA -- Cria 3 Comissão Pennanenle Eleitoral.
e-7.2_0JÕUGASTAO VIEIRA Mera o ::Irt. 32 00 R-wmento Intemo da Camara dos Denutados.

73 2003 I CARLOS EDUARDO IAltera o 'ncisa 111 do § 4' do atl. 159, o § 2' do art 160. os Incisos 111 • XIII
CAOOCA do 0'1111. 191 do Regimento Interno.

75 200fT CHICO ALENCAR ! Dispõe sobre o reajuste da Verba IndenIzatória do Exercido Partamentar e dá

I
70 I :1: . I OU~~3~ providências.

Cna, no Ornbito da CAmara dos Oeputados. a Comissão Permanente de2003 GONZAGA MOTA
Assuntos -tiooaIS.

77 2003 MAURICIO QUINTELLA !Acrtrscenla arbgo ao Regimento IntemlJ da Cêmara dos Deputados.

>----~-- I-!-~SSA

1---_~OO3. CORONEL ALVES Dá nome ao Salão Verde dlll Câmara dos r1An4Jt:vlos.
86 200" WCIÃNOZICA -,I'\sera os paié-rafos -,o e 811 no art 35 do Regimento Intemo da CAmara dos

1111111111111!'IWlmmlll)~1372
OOCUA"\Inlo : 3372e - 1
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N' ANO AUTOR EMENTA
89 2003 EDSON DUARTE Altera a redação do artigo 272 do Regimento Interno. dispensando

servidores, visitantes e assessores do uso de paletó e gravata nas
dependências da Camara dos deputados.

93 2003 JOSE CARLOS ALELUIA Denomina o Anexo 111 da Câmara dos Deputados, "Edíflcio Deputado Manoel
Novaes'

94 2003 COMISSAO Altera o inciso X. do Art. 32, do Regimento Interno da Câmara dos
PARLAMENTAR DE Deputados,
INQUÉRITO COM A
FINALIDADE De
INVESTIGAR
OPERAÇÕES NO
SETOR DE
COMBUSTIVEIS.
RELACIONADAS COM A
SONEGAÇAO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA.
ADUlTERAÇAo E
SUPOSTA INDÚSTRIA
DE LIMINARES.

98 2003 PAES LANDIM Altera os dispositivos reoimentais Que menciona,
99 2003 LAURA CARNEIRO Estabelece normas para votação de Relatório de Comissão Parlamentar de

Inquérito.
100 2003 LUIZ CARLOS HAULY Acrescenta parágrafos ao art. 105 do R.egimento Intemo.
101 2003 SARNEY FILHO Determina a adequação das instalações da Câmara dos Deputados para o

acesso de pessoas portadoras de deficiência fisica e a disponibiUzação de
IQuias para o acesso de pessoas portadoras de deficiência visual.

104 2003 GERALDO RESENDE Institui o Prêmio 'Sérgio Arouca" da Câmara dos Deputados.
106 7.003 SILAS BRASILEIRO Altera o caput do art. 39 do Regimento Interno da Camara dos Deputados,

i oara oormitir a reeleição na Presidência das Comissões.
107 2003 INAC10 ARRUDA Acrescenta inciso ao art. 235 e altera a redação do art. 236 do Regimento

Interno. para assegurar a concessão de licença por motivo de doença em
Ipessoa da famflia.

108 2003 CORIOLANO SALES Altera o § 9" do art, 95 da Resolução n.O 17, de 1989, com suas alteraçOes
IpOsteriores (Regimento Interno da Câmara dos Deputados).

100 2003 COMISSAO ESPECIAL Altera os arts. 32, 6t e 98 do Regimento Intemo.
DE DOCUMENTOS
SIGILOSOS

1'11- 2003 LUIZ CARLOS HAULY Acrescenta parágrafo único ao art. 75 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados.

112 2003 ELIMAR MAXIMO Altera o artigo 79, § 2°, do Regimento Interno, no que tange ao quorum de
DAMASCENO I presença para abertura das sessões de sextas-feiras.

113 2003 ROSE DE FREITAS Altera a redacão do artiao 68 do Regimento Interno.
119 2003 MESA DIRETORA DA Altera o art. 105 do Regimento Interno, institui novas regras para

CÂMARA DOS arquivamento de proposições.
DEPUTADOS.

120 2003 MESA DIRETORA DA Altera os arts. 66 e 88 do Regimento Interno.
CAMARADOS
DEPUTADOS.

121 2003 MESA DIRETORA DA Altera os artigos 68, 72 e 84 do Regimento Intemo.
CAMARADOS
DEPUTADOS,

122 2003 MESA DIRETORA DA Altera os arts. 57 e 129 do Regimento Interno.
CAMARADOS
DEPUTADOS.

123 2003 MESA DIRETORA DA Altera o art. 44 do Regimento Interno.
CÂMARA DOS
DEPUTADOS.

12L .?OO.l MESA DIRETORA DA Modifica os alts 17, 34, 139, 146. 189, 197, 201 e 202, do Regimento
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PROJETO DE RESOLlJÇÃO

EMENTA
1,0[- roo. :rr,~ ::. ... ." 1,1 O'~ Cr:,,,, :'~"-; ES:">E'c'ois ') ~1aoolliC€' r"I~JV{l rilo;
~ra tramitao;âo da~6tas de Emenda ConstituciOnal.
Altera a alfrlaa -g- do art. 24 do RegImento Interno.

="+~-=-,A,,,UTOR _
C •• '1R!~ r' ~)S

~~--I--_--I-"D~EPUTADOS,
125 2003 MESA DIRETORA DA

. cJ.:' ,f'.. i, •. OS

DEPUTADQ'gS",,'==c--l'7C----,--,""7."""~,--:=__==_"=__.,,_;c__;_;~==:_c:=::_:_--_1
\--',"26CO-+-,=-2Cl\"'J"3--l-"MEcA DIRETORA DA Ahera o, O1ligos 153, 154, 155, 156, 157 e 52 do Regimento \nlerno,

'C' ." De

_1__ i D[J'!!~ADOS~ .r.-,=--,--,~"""c=,,,,",-,===c;cc=:::-----------
127 ;'(107 Ml-' A"" ~"TORAD~lA 11f1ra os ans. 50e 255 do Regimento Interno.

I
w,,· \nn ~OS I

_____ I D~!,U:rADO.?,__ ---1 ~~~~--~~_,___:~~-~~--=_____,__j
']r,,4 ?Il()" \1"'\ r·~·ç::TGPl\:lA i ( ..a;J Comissão Pftfmaf1ente de Combate à Fome e de Segurança A1i.'T'I8ntar.

I ~,~~ , I
r- ,__ c_J'2F,,~JAPOS
~ 1"9 ;'"1'f).1' ~F\'rF:·' .; I CAI,' A'_ '":ANTl ' !Ill.·)fa t') ~ 2° da ~rt. 241) dI) R(.~~ento Intemo d=l C!lmarn dos OeplJ1<=1'1or;
1_ -,1.- ;;0'-;.fROb~R I OPE-SSOA In.tiIul a' e....ca<i••liõQ;o;;;;; no imb.,o da 6m.,,; doÚlep"",dM, ' - I
,-'3i -!'?"Q. MARCOND~SGADELHA AIIera O § 5' do a.1. 39 a o art, 243 do RegimenlO Inlemo da Câmara dos
, i _ ~(.:putaL!'Js _ '

1

1-1321' 2rJIW [CARLOS SDUZA A1lera a m<taçãÕ-oo § 2' do artigo 81 do Regimento Intemo da Câmara dOS!
! DClJutalJos. 65labolecendo nova fOJffla dtt oryduiZdÇAo da "&ld de oradores!

Im
f ...ra O l-"">t,,; ...uJflU ;k. "':iell.e.

133 -T2ii041R1,ROSE DE FREITAS Insblui a 'Medalha de HoI1ra ao MérIto legislativo' a s." concad,da a I
,
. \ - - - - \ - .- r+?-rsona'id~l!as 00 sexo f6mi"ino que ~ destacaram no âmbito dos diraitos 1

lI",m~nos. ~.Jdal.;o 03' .....;,IIt.lW9 n<:i d~tf,;l8él dos ;nieroSSEl.:o da mulll~1 u...,~.i ... ,r~.. i

I Torna obrigat6r1o o uso da Bandeira NacIonal nas dependências da camara
___..; doe f)oputonl)&. ,

r i"i.. fioo.a '[ANN PUNlES' ICria. no- ãmliiiiJ'aa-C~ dOS DePUiãCiOS,- a CoiniSsáõ,-dôS~""~S oal
L , ~__lÇ!!ança, do Adolescente e da Juventude.

r~_;I174
Dc-currwnto 33":-r·'

r 142\'004', EDUARDO GOUES D'i\ oo.a ledaçào ao inciso IV do art, ,2 dO Regimoo\o lnl<>m<l da elma....~
I---.-. ri ('é'·'laws, '

I 1~_.~ ~_llI~~N P~T€LA ~~er; ~~~:~~: ;;:~l~~~~~":~:~~;;:e:~mi~~I~e meto oI
I 146 . ~ ~J4 ; NI·...;.:, lCitJA...... A(;re~m..a IIlColbO ao art. 186 do Regm1t1nlO ,nlemu da Caroara 005

_.. +-:=-:-k-, ~",ul",ad",o~.~, -~~--=--'--'---'-'c--,-""",--,---=----,-~------j
::14a "'1·1 . A~JTONrn ('.'\PI OS /l.1~I·r<J '~<j ar1k.os 17 e 91 '10 Rpgimr.nto Irtemo da Camam dos Der'u1arJos
" " I Pr-.I"~""\..lI'ibu
-"151 "I ?004 i, J.AU'~I\ CAI'1UEIRQ Altcr.a a red8çOo do § 2.° do ortigo 132 do RC9,monto Intomo do C~m:lro doe

[h·pu!.:·' S '":ISp(·...s;·r""!c de ~1prtJ'_ ::JçJ.j'J rl-oÇl '::;f.:' contril o r'ode r co,cJusiVO

j J das Comlssões",~~ -=~"",,~~~~~_~---,,-o--_----c_
1153- f7o{)41 OSMAP SERRAGlIO Allela c pará9rafo unico do art. 40 do Regimento Inlemo da Q\mara dos

I J ~ ~J~~~~~:~~'~~;~l~ ~l~: ~:~;~~ia~II:~ldont9 ou VICt;·p,~~ilJ<·t1I~

,~ 1~) 2004 ..ÇqU~::_RI..~~~n.NS A!!~~_a!!!~a~J!a Res~lução nO 21, do 1997. que criou a TV C~mara: __
1St. i -' r:. ~,.\ ~: c.~ .. ·...~"'NOE :... ... nú\' .. ,dd.u;,ã,_ dO .~f"H :.:9 li" R~~ilt'lcrHO Ir ia" .0. ;JJ:Gr.Al<.t "tok.: lf. .......v,l..e~ r.o

I , I, 20, de 2004"QUO dispõe sobre as Subcomissões e ao Inciso 11 do ar\. 68 Que.!
I ~rata sobre Sessào Solone. J

. '-,2·~ l,tt..URi\ ~'-:,;A~R,"N",~~.R~O"' I-!;'~'-":er,,.,,-'-,!a.'!;ã~,ttJI~ir-;-~ Ildõ ~dõ~'I;n;r,to .r.l.coJnV.
2~ CARNFIRO M.rp_V.Am n M. 11(\ _ A ~n R~imAnm \n\fm\C\. 'P'M'3 perrnn\T. rnerllanle

't:Querimenlo e deliberaç..10 do Plenário. o reexame de proposjção Incluida na ,
Üldem úO Dia r URld ou mdlS coml~!pol motIVo IlJSLI~du. I
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N' ANO AUTOR EMENTA
164 2004 NILTON CAPIXABA Concede pensão especial a Cláudia Már'C1a Figueiredo Carvalho.
165 2004 EDSON DUARTE Toma obrigatório o uso da Bandeira Nacional nas dependências da Câmara

dos Deputados.
166 2004 ALMIRMQURA Acrescenta parágrafo ao art. 50 do Regimento Interno, excluIndo do direito de

participação de Que trata o § 3" do mesmo artigo li apresentação de recurso
contra as decisões tomadas no âmbito das comissões.

167 2004 RODRIGO MAIA Revoga a Resolução nO 65, de 1994, que declara a perda do mandato do
Deputado Ibsen Pinheiro.

170 2004 PAULO LIMA Altera a denominação de Comissão Permanente, incluindo-se novo campo
temático.

171 2004 CONSELHO DE ETICA E Institui novo Código de Etica e Decoro Parlamentar da Câmara dos
DECORO Deputados. -.
PARLAMENTAR DA
CAMARADaS
DEPUTADOS.

172 2004 AMAURI GASQUES Altera o Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, para dispor sobre
seguro saúde a Deputado federal. quando estiver no desempenho de missão
oficial.

173 2004 LUCIA BRAGA Acrescenta inciso ao art. 32 do Regimento Intemo, instituindo a Comissão da

~'RLANDO FANTAZZINI
Mulher, de caráter pennanenlll, na estrutura da Câmara dos Deputados.

174-- 2004 Altera o Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, modificando os
I artigos 261 e 268 e acrescentando o art. 267·A, dispondo sobre a

r
CorreQoooria da Câmara dos Deputados.

115 2004 VITIORIO MEDIOU Cria cenlro de coleta de sanque no âmbito do Dellartamento Médico. .

176 2004 EDUARDO SCIARRA Allera o parágrafo único do art. 105 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, para que qualquer deputado no exerclcio do mandato possa
solicitar o desarouivamento de oroietos

177 2004 PAULO MAGALHAES Acrescenta dispositivo ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aprovado pela Resolução nO 17, de 1989. definido a qUém compete presidir
as Sessões Solenes da Câmara dos Deputados.

178 2004 JoAO PIZZOLAlTl Denomina "Deputado FláviO Derzi" o Plenário 16 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados e dá outras providências.

179 2004 JOSE CARLOS ARAUJO Modifica os arts. -,o, 181,188,211 e 218 do Regimento Interno. estabelecendo
a obrigatoriedade de votação pelo sistema eletrOnico para escolha dos
membros da Mesa Diretora e demais votaÇões secretas no amblto da
Câmara, nos termos Que especifica.

180 JQQ4 LUIZ COUTO Altera o Artioo 215 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.

~- .1Q04 LUIZ COUTO Altera os Artioos 154 e 155 do Reoimenlo Intemo da Câmara dos Deputados.
182 2004 COMISSAO ESPECIAL Acrescenta inciso ao art. 32 do Regimento Intemo da Câmara dos

DE5TINADAA Deputados, a fim de criar a Comi~o Permanente de Juventude.
ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS
OEPOUTICAS
PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE.

183 2004 CQMIS5AO DE Denomina "Galeria Cândido Portinari" o espaço atualmente conhecido como
mUCACÀO E CULTURA "corredor do Plenário".

184 -- :>l)f)4 CQMISSAODE Dispõe sobre a criaçêo, no âmbito da estrutura administrativa da Cêmara dos
EDUCAÇÃO E CULTURA Deputados, do centro Cultural Zumbi dos Palmares, e dá outras

providências.
185 2004 ONYX LORENZONI Inslitui a legenda aberta ou legenda de interpretação em linguagem de sinais

na transmissão das sessões da Câmara dos Deputados e seus telejomais
pela TV Câmara.

187 2004 PAES LANDIM Altera a Resolução nO 17 de 1989 (Regimento Interno da Câmara dos
Deputados), criando a Comissão de Defesa e Segurança Nacional.

190 2005 HENRIQUE FONTANA Altera li redação do art.70, dá nova redação ao inciso 11 e revoga 0:5 incisos

I 111. IV. V. VII e X. todos do art. 7. e inciso 111 do § 1° do art. 188 e acrescenta
inciso V ao II ~ do art. 188 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

U_91 2005 ROBSON TUMA Altera a redação dos inctsos 111 e IV do art. 70 do Regimento Intemo da
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192 ;20D5!GILMAR MACHADO
Cámara do~ OOPutad03.
Allera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispondo sobre a

Ianecadação, aplicaçao de recursos e prestaçJo de contas nas campanhas
, Dara a Mesa 0 ...1018 da camara dos Deoolados,

19J 2U05 COMISSA.0 DE Inslll.U1 o I-'nimlO Josué de Castro Cla CInema. a ser COOfendo pela tAlmlSS90
EDUCAÇAO E CULTURA de Educação e Cultura ao melhor doc.....mentáno de cunho social do Festival

de Cinem~ de Brasilia.
194 r 2005 CHICO ALENCAR Allera a redação do artigo ao do ReQimento Interno da Câmara dos I

p_~~~ados. I
195 2005 GILMAR MACHADO Altera o Rogimento Intemo da Câmara dos Oepulados, dispondo sobre a

I-rIÍ6
orooao.ndacara a oIeic30 dos membros da Mesa.

200'; SIMAO SESS'M IAttQr3 o Art 61 do Regimento Intem~. mod,t..::al'\do r) procéS'W (te tramilar".An

das Propostas da Fscalizaçêo e Controle ExtEtmo exercido pela camara dos
I DeDulados,

197 200, VANESSA GRAZZIOTIN o..nomina -ProIessor Celso Furtado" o oré<Iio do Centro de Fonnaçao •

'----, CEFOA: iJa Cc1rnara do& OOOUtado5.
198 ,7005 I MFSA DIRETORA DA Allüra os Atos. da Mesa nOs 3, de 2003 e 72 •de '997.

CAMARA DOS

. ! r'~119j)--'-'2005 UIJAIRCuNHA --- Acrescenta o Artioo 273-A ao Reolmenlo Intemo da Gamara dos ueputaeJ08.f' :iÓl ; :'rirj~ 'ÁN"tJRf FIGUEIREDO ~nstl~ui a ComissAo da Juventude, em car.Uer pennanente. na estllltura da
Câm.rado.De~dos. '

f-;04 i :'n< '" FFRNANOO CORlJ.JA A1tl'!rn n RP.glmentn tntemo da Câmara dos DePlJ\adOti di3Pondo sobra OrUo
: I de tmmitaçâo dos tratados e convenções Internacionais em matéria ele

205 Loos- direitos humanos.
FRANCISCO GARCIA Institui a Comissão de Estudos Demograficos em carater permanente, na

2081200'5
c~trubJro do COmaro doe Dopulados.

INALIJO LEITAO Denomina do -Deputado João Agripino Fili-;õ- Oespaço flsico que espacifica,
e da outras orovidêncras.

207 ,2005 INALDO lEITAO Donomio.a de "Deputado André Franco Montara- o esp&;.o f1sIco Que
~~I_~~~ Cla ouuas DI1WllJénclas.

210 2005 INALDO lEITAO Denomina de -Deputado Humberto Lucena- o espaço flsico que especifica. e
r , da ""tias IlI'OvrdênCias. ,

212 2005 VALDEMAR COSTA Deno"'ina de "Deoulado Alvaro Bastos do Vaile· o esoaço flsico QUe'
NETO esoecifica, e dá outras providências.

213 I 2C05 I MAURICIO RANDS Altera a redaçao do art. SO, e seu § 111
, de Regimento Interno. a fim dl3 garanl,r

! I
o cumprimento do pnnclpio da representaç.ão proporcIonai, na e:eiçjo do I
P,eçidento da Mau da C~ra dOI: ~:,Ut;ldo'i, prOVIsto no fi 10) do tlrt 58 da
Con_içao Federal.

214 2oo5! INALDO LEITAO ,Denomina de Deputado Marcos Ce Barros Freire o esp&lÇQ f1S1(;() que

215 ,200'~OD[RTOMAGALHAES
especrtica e dá outras providências.
!DI::.pôe fIObre perc.enlual mrnlmo de pro:t;>tob de par1dmenlar na Ordem do

_, I .
W'a216~2o&;1INALDOLElTAO Oe-nomina de Deputado Otacilio N6br~a de Queiroz o espaço fisico que

I . : p.s~lfic.a e dá outras providências
-21f-~lUUb~HAULJUNüMANN rAít~ra o inCISO XVII, dO artigo 10 ao Regimento miemo da t:amara aos,

Oeoutados,--- I- - .- 1-
219 : ;'Of)5 I WLAOIMIR COSTA Il1stitulo Prêmio de Responsabilidade SOCIal e o TroFbu de Responsabilidade

-;;20 !21)051 RENATO CASAGRANOE
Social r e dá outras providências. I
Disciplina os re3luste5 das Verbas de GabineteRar1amentar.

-22" ,~~~rAKAYAMA Institui a Comlssao ParLamentar de Im,uénlo der,t.nada a Invesligar e apurar a
arrecadação e deslinaçao de verbas referentes a direitos aularals
rrinr.ir~lmAnte nn qUA R8 rerem à atU<1çi.o dn F§l".titnno ('.Iltlt~1 do
Arrecadacão e DistritH.icão - ECAD

224 2005 -HELIO ESTEVÊS-'- Allera os artigos 46, 65, 66 e 227 e acrescenta o art. 66-A ao Regimento,

r Interno da Cemara dos Deputados, insMu.ndo perlodos dlferendados para

I
rO.llizDçillo de OOS86es dolibel'8bv8::t CI não-dolibeoratives o Bmpliendo o
numero de reuniões semanais das comisWOs.

, 225_HOO5 MANATO OiSOl1A sobre e. condições para rea,usle das Verbas de Gabinete

111111111~1111111111'~I17b
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Partamentar, da Verba Indenizatória do EKerclcio Parlamentar & da Cota
PostalITelefOnica a que fazem ius os Deoutados Federais.

226 2005 RENATO CASAGRANDE Dá nova redação ao art. 38 do Regimento Interno. que dispõe sobre as
Comissões Externas.

228 200:; INAlOO LEI1AO Altera o inciso VIU CIO § 4° CIO art. 14 da ResolUçao n° 25, Oe 2002, que
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos De.1lutados.

229 2005 BADU PICANCO Altera o art. 105 do Regimento Intemo.
230 2005 JOSE ROBERTO Altera o Códiao de Ética e Decoro Parlamentar.

ARRUDA
231 2005 JULlOlOPES Dá nova redação ao inciso 11 do caput do art 34 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, limitando a criação de Comissões Especiais.

233 2005 ANTONIO CARLOS Altera os artigos 52, 1, 139, IV e VI, 152, § 1°, li, e 157, §§ 1° e 2°, do
BISCAIA Regimento Interno, dispondo sobre a forma de contagem dos prazos das

Comissões Dara se oronunciar sobre matéria em regime de urgência.
234 200J ANDRI:: FIGUEIREDO Institui o Prêmio Leonel de Moura OrizolO!l
235 2005 NEUTONLlMA Altera O art. 255 do Regimento Interno para permitir a qualquer Deputado o

direito de requerer realização de audiência pública em comissão de que não
seia membro.

238 2005 JOAO BATISTA Altera o inciso 1do Art. 73 do Regimento Interno da Casa, ele fom1a a permlUr
que assessores credenciados tenham assento no Plenário, em local
reservado a eles.

240 2005 JAIR DE OLIVEIRA Modifica o art. 68. II do Regimento Interno com o objetivo de permitir o direito
do uso da palavra a convidados nas sessões solenes.

242 2005 JOSE MENTOR Altera o art. 36 e acrescenta os artigos 36-A, 36-8, 36-C, 36-0 e 36-E ao
I Regimento Interno da Câmara dos Deputados, instituindo regras especificas

sobre o funcionamento das Comisl;ÕG$ Parlamentares de InQUérito. .
243 200[:, VICENTINHO Altera o inciso 11 do art. 68, do Regimento Inlerno. para permitir o uso da

palavra pelo representante de órgão ou instituição ou personalidade

i---z44' - homenageada em sessão solene.
2õÕ5 LUIZ BASSUMA Altera o Inciso 11 do art. 68 do Regimento Intemo para plmnitir u direito do lA&>

da Dalavra a convidados nas sessões solenes.
245 2005 MARINHA RAUPP Dispõe sobre. o estágio remunerado de estudantes universitários nos

Gabinetes da Câmara dos Deputados_
248 2005 NEUCIMAR FRAGA Inclui parágrafo novo ao artigo 26 do Regimento In!emo da C~mara dos

Deoutados e dá outras providências.
247 2005 NEUCIMAR FRAGA Inclui parágrafo novo no artigo 35 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. A d!! outrns. pmvidAncias.
250 2005 SANDES JUNIOR Denomina 'Centro de Documentação e Informação Cora Carolina", o Centro

de Documentação e Informacao da Câmara dos Deoutados - CEDI.
252 2005 ANTONIO CAMBRAIA Altera a redação dos arts. 186 e 187 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, a fim de ostabeleeer tompo móKimo 1X'l"3 procedimento de
votação nominal pelo sistema eletrônico.

254 2005 HUMBERTO MICHILES Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar o
desmatamento na Amazônia.

2!1O 200~ LUIZ ANTONIO FLEURY DISp{le sobre a CleClaraçao anual de bens e o demonstrcllivo 1I1l varii:lçâu
patrimonal dos deputados federais, alterando o Código de Ética e Decoro
Parlamentar da Cãmara dos Deoutados.

~!- 2005 EDSON DUARTE Institui a Biblioteca da Cidadania.
261 20õS RENATO CASAGRANDE Denomina ·SALAO NEGRO ESPAÇO DR. MIGUEL ARRAES DE

f--:-'-~ ALENCAR", o Salão Negro da Câmara dos Deputados.
"62 ;'OWi GERAlDO RESENDE Acrescenta o inciso XXIV ao art. 41 do Regimento Interno da Câmara dos

f------! Denutados.
263 2005 ROBSON TUMA Regulamenta os procedimentos a serem adotados em Comissão de

Sindicância, instrumento disponível ao exercício da função de correiçao

~5
prevista no parágrafO único do art. 267 do Regimento Interno.

2005 ROBERTO FREIRE Altoro o artigo 60 do Rogimonto Intorno do C/lm3l"3 dos Deputados, que trata
da eleicão da Mesa.

266 2005 MAURO PASSOS A,,,,,,,,,,~ ",,,,,<alo ";• ...377
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R~lInento Intemo da Câmara dos tados.
\"...NIJi Comls~l) Partamentar de Inquérito destinada a m1f'estigar 8.
\lljraodadti ou náo uas recentes denúncias de (raudes pralJCddaS por
empresas Instaladas na Zona Franca de Manaus e em oito áreas de livre

.~~ -+,r.c'..f!'~rci~~a ReQiao ~orte. __ _ .----,---1
287'1,20\l6IALICEPoRTUGAL Inslrtui Com,ssão P.rt"",entar de InquéMlll destinada a irroestlgar °roubo, •

receptaçáo. o contrabando, o oomércto iiegal e o trâfico "Icito de obras de

1
·, ·'0 .>0)11', c...l· ... rc-i.ç " .~-'l afÜ~ Iõ3<:ra nQ Bra'iil

288T20V610SÓRIOADRIANO Ai!era-s. a redação dêlait79doRoglinento Inlamo da Cêmara dos
, I Deputados, para modificar o critério de .ferição de quorum para o inicio de I

2B~ 20"" ISILAS CÂMARA

I

. .". I.' I ...jcD;)C~AO E CULTURA r:"nCiPal da camara dos Denutados.
'n7 ~ÕOS ,INOC-' NelO ÕLIVEIRÃ -- Acreçcenta dlsposrtNos ao Regimento Interno e ao CódlQO de t=hca 9 [lef'.om

Par'tamentar 3 f m dn pennitlr o funcioname,..!') do ConSE!Ih(~ na Ética e
I I Decoro PaM~enlar d';"'nle o recesso oaMamentar.

280 2006;LAURA CARNEIRO Altera o diSposto nos arts. 26 e 32 do Regimento Intema, aprovado pela
P...:.:iu:u!(d... rI" :7. <Jtt 1989, \I dá ou'r,,!~_'?'~,cón'-~.)~.

za3]:20061JOSECARLOSARAUJO Acrescenta inciso 11I ao § JO do art. .,. da Resoluçao n° 25, de 2001, que
~,__ _ . :-r-- ~ insUtuiu gSOdi9.Q~ Eticae OecoIOPõ:lr1amentarda Câ.mara dos ~U1ados...:_

2:',;, ~ ...)1l6 I ";.,.St:. CARLOS A;-{AJJO ~(ord a rodação ,JO drt, 243 da Rosoluç.....o 11" ll, d~ 1~, QlI(;j aprovo... O

r:;'"'1'"'~o,_oo
:"·_·:.i~o.

IModifica <:I redaçao 00 art. 7D du Cút..liyu dtt Etica e Deooro Part.vnenmr,
. PANNUNZIO lnslituldo pela Resdução nO 25, de 2001. e estabelece nova composição para

10 Co..se",o "'" Eu","," :Jacu," raManlontar d. Can..... dos o.',O);;uOO.

'l9lq f0õ6iIINCOlN PORTELA Mera o arl. 81, caPtJ1, do Regimento Inlemo da Cêmara dos [)eputados para
I diminuir n'l cinco para trtts minutos a duração dos discursos do Pequeno

200tij ROBSON TUMA
I E,nediame.

291 I Mera a radaçao do art. 188 do Regimento Interno da Câmara dos
, f)p.fll'lac1nt.;. f);lrn qun :1S vntat;oo!'; de f,rO'"'.eS!iOS disciplinares tendtJnte9 ~

I Iperda dO mandato de Deputado Fedaral sejam feitas pelo processo
elelrônlOO

282 ~OO6 JOSF r.AR' OS AlElU!A1"E~=IH'.e \'ooaçõ.,:.: ;] ntll '18él!,-<'\o c desig~ para c.1'90s em comi68ão B
t'unc comi68ionadas n3 Câmara dos OUDl. dos.·

295 2OO111 FAnMA BEZERRA IAcroSClJnla Inciso ao art. 105 do Regimento Intemo. excetuando as

i Iproposi~~S ::k. a.,i, .. na da Comlssâv "" i,.·v"Qislaç..io PartiaPd~lVa do
I artl~i ...amcnto ao final de cada IAnislatura. I

288 . 2006 TL1NCQLN PORT~lA Al,;fCtiGll'll<J parágrafo i:tU í:lr1. 187 uu Rt!'Yirnt,ntu hlltnllO da Climara d05.

~~'006~JOSIAS QUINTAL

ItJepJtadvs. InstJ; ...,n~1V V limite de 45 minutos ",ara a dl..raçao OBS votações i
nominais ~Io nainel efetrônico.

--:Aliara a redaçã·'" do art. 254 da Resoluç;lo nO 17, de 1989 - Regimento ~

~t2oo61CHICO ALENCAR
I Interno aa CambIa OlJS Oeo..ltallos. IIConsidera a soma dos periodos de licença do Partamenlar para efeito de

~

300 -~0i:i6-i ANTONIO CARLOS
1SSU~~~!O~fl __ ._______ _ .. __ .___IAllara O inciso JO llo Art 241 do Regimento Int&mo da CAmara dos

BISCAlA Deoulados.
3c';, ~T1(Ib' SAN[;FÍ~ ROSADO i Instit'Ji COll1Ssâo Par111manlar de InqJénl.o destinada a invest.gar as piores, formas da e.ni~,";'da milo-de-obra Intantn-iu""'",1 no Brasil. I

]02 2(M)f) IFDUAROO GOMES 11~c1Ul a ~Ui~gnÇQo do~ p~.ZO$ ~lJrçai~ pre~i5~ no Regimento lnte~ ~ 1
II i .__ j 1~fç~~ra ;;dr" 0& :}uk,r,.'9 t~_e (.loteiam liCOnC.\.ddO!i. nos lerro.)'!> 110 aI"! ... ~ ~ do I

il,11111611111111111Ii:11 J7R
Documento: 33726 . 1

PROJETO DE RESOLUÇÃO

-H' ÃN.IT:.. --AUTOR ---- EMENTA
287 20051 NILSOOMolT o Insoro artigo no Regimento Interno da Câmara dOI Deputado,. dispondo

~ .. r,ro a ·)r~r~!..~':Js candidatos:l Me':J Dire!~. . ~

268 200~ -I PAULO MAGALHÃES ~:o.~, ,0,, ,art."",2.,27, ,nciso 11 do Regimenlll Intemo da Cllmara dos Deputados,
~-:a...~ispor sobre o registo aOlomatico da presença em Plenário mediante o,

f
2G[, ;>i)'l~lji)SfcAR!.Q§.~LÊ~UJA Acrescomaoãrt' 239-A 00 R 'mento Intemo d. Câmara dos ulados.
271 ;-nn, AL BERTO FRACA ]'$:>00 sc«o o processo leglslahvD das maténa5 previstas no art 5°, § 3°. da

; Cc..lslrtl,·~ ....O ~edc. .JI. ~ dá e"u.t~s>~pro~","dé"nc""'·."."'~= __~~_~c~_-1
.273 [2110" IÇH~ÉNC~~ ._ !'J!era_QÍ4' do art. 102 dO R ,mento tnlemo da Camara dos De utados.
"1.74 I200~ tCOMlr;C'I\O DE [l+·nl. rTU" 1 C -Ifé f'"Jl1ural GUimarães Rosa a cafeteria ins'lala<1a M Ediffcio
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° ANO AUTOR EMENTA
303 2006 LUCIANO CASTRO Altero o redação do ort. 2° do Regimento Intomo da Camara dos Deputados

adequando o funcionamento da Câmara dos Deputados ao novo periodo de
recesso oarlamentar.

304 2006 LAURA CARNEIRO Acrescenta parágrafos ao art 235 do Regimento Intemo, para dispor sobre a
concesS3o de licenças matemIdade e paternidade em (;é;Il>UlS UI:' <1uucão.

305 21)06 INOC~NCIO OLIVEIRA Altera o § 1° do art 66 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados,

~moo
aprovado pela Resolução nO 17, de 21 de setembro de 1989, da Câmara dos
Deputados, para proibir comunicação de liderança durante a Ordem do Dia
da Câmara dos Deputados.

JOAO ALFREDO Cria a Comissão Permanente de Assuntos Fundiários e Justiça no Campo na
Câmara dos Deputados.l ...t~óõ6 ALEXANDRE CARDOSO Altera rodarjio da dispnsilívn~ r.nn~;mtAA dos arts. 20. 185 e 192 do
Reaimenfo Inlemo da Câmara dos DeDutados.

309 í'O/)6 .IULlO DELGADO Acrescenta dispositivo ao Regimento Intemo da Câmara a fim de criar um
Setor de Inteliaência na PolIcia da Câmara.

310 2006 CARLOS MOTA Altera redalfão de di5po~V05 consllmtc:s do art. 215 do Regimonto Intomo
da Câmara dos Deputados.

311 2006 JOSE CARLOS ARAUJO Altera a redação elo art. 50 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (
Resolução nO 17, de 1989), para fixar noyos critérios de quorum para abertura
dos trabalhos das comissões.

312 2006 JOÃO HERRMANN Institui Comissão Espeçial destinada a elaborar a agenda de 8yentos, no
NETO âmbito da Câmara dos Deputados, da Semana de CcmemoraçAo do

Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil e dá outras providências.
313 2006 JOAO HERRMANN Institui a Medalha -Kasatu-Maru", que será outorgada nas comemorações do

NETO centenário da imigração japonesa para o Brasil, a imigrantes, seus
descendentes 8 demais pessoas que se nA~~r.::Iram neste processo de
imiaração, e dá outras providências.

314 2006 ANTONIO CARLOS Dê noya redação ao "capur do art. 28 do Regimento Intemo da Câmara dos
PANNUNZIO Decutados.

315 2006 ANTONIO CARLOS Altera o art- 143 do Regimento Interno, di:spondo sobre e precedêncio pllrD

MENDES THAME aoreciacão de proposições Que tramitam coniuntamente.
316 2006 LAURA CARNEIRO Altera o art. 186 do Regimento Intemo, dispondo sobre o USO do processo

nominal de votação nas situações Que menciona.
319 2006 OSMAR SERRAGLlO Incluam-se o § 6°-A no art 180 e um parágrato úniCO no art. 244, amDOs CIO

Regimentolntemo da Câmara dos Deputados para disciplinar a participaçâo

-~-
de Oecutado na votacão de DroceSSO de perda de mandato.

320 2006 CHICO ALENCAR Acrescenta parágrafo ao Art. 17 do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados.

323 2006 MARIA 00 ROsARIO A1t9f3 o disposto no inciso I do art. 37 elo Regimento Interno, aprovado pela
Resoluçãon.· 17, de 1989 e dá outras providências.

324 2006 FERNANDO CORUJA Donomino -EcI'3CO Deputado Leonel Brizola" o local Que Q$pQCÍfica.

325 2006 MAX ROSENMANN Acrescenta parágrafo ao art. 35 do Regimento Intemo. da Camara dos

~-- 1--. Deputados.
2006 JOSÉ CARLOS ARAUJO Altera os artigos 2°, 4" e 5° e suprime o art. 6° todos do Regimento Intemo da

Camara dos Oeputados,.pi:lra I:Il.tln~ ao di::;putilo 11<1 EUlo:lllda Com,titucional
n" 50, de 2006.

RECLAMAÇÃO
~------_.- . -- AUTOR ---

_____ 0

N° ANO EMENTA
1 2003 ASSOCIAÇAO Formula reclamação junto à CAPR referente ao descumprimento das

MARACAJUENSE DE recomendações da CPMI da divida agrícola e da decisão 184197 do TCU,
A(.;RIr.lIl TORFS • AMA r!'lr.I~m~nt1n n~ rAl'lllltJ'lCln~ inArAnfA~_

1 2005 EDUARDO CUNHA Contra atuação do presidente em exercfcio, o Excelentlssimo Senhor
Deputado Carlito Merss, iunto à Comissão de Finan~s e Tributação, na data

1IIIIIIInllllllll'IIII~1379
Doeumento : 33126· 1
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REClAMAÇÃO

N· ANO AUTOR I EMENTA
i00 10 de março du 200~, 8111 RUIJnl3u Oruillcuiet.u,J1R rU!av IlU artiyo 96. §:z-
do RICO.

~

REPRESENTAÇÃO

N· I-~.Nº AUTOR EMENTA
-13 2001 ~ON TEMER--- Sohcita in'v'estigaçào sobre as despesas de seminário promovido pelo

-- -- BNDES.
14 .7001 ICIDADAO RopresentaÇ<lo con1ta a Prefeitura d. São Gonçalo, em funçOO de

ilTcgula,idodes QUO v6m ocortteoondo na ~ro;:) do SoUde e EducaçAo do

li--horM~NAZARENO FONTELES
MuniclDIO do sao Goncalo.
Cantem denLJnCia formulada por membr'05 do MUlistério Públioo contra o

\
,I --,;=",- +-'P"'a!:;;'!'u"e:'-''''oo''-'::P:;:'a'''u:':'.===--;;;======;;;-=~;;::;=--;;:;;;;:::-:;;;;; I

'4 '9-- !-~Jiiii.qC:iÜINHA cÃMPU~ :iollt:.l1a a Instauração 08 proced,mentO catllvel para lr3zer tJalk.Iti quu

I

justifiquem a s~uação de pasoiYO a oe>lCOborto enfrentada pelo ptano de
!I. I beneficios nQ 1 da Caixa de PrevidéncJa dos fullcionários do Banco do BraSIl

- PREVI.
r lO· 12004 CONSELHO FEDERAL Reprosonla contra aDra. Maria Teresa Dresch da Sil","ra e Leandro Rocha

I DE FISIOTERAPIA E Moreira, respec1ivamente Presldenle e E.x·DiralOr-Tesoureiro e Conselheiro
TERAPIA do Conselho Regional do Fisiolerai>a e T"r.~ia Ocupacional da 5· Região-
OCUPACIONAL r.RFFITO ~

22 ri2"'00=4+':C&O"N:iiS~E~L7H;'O"'REi*:G"I"O;;:NAL=--jE~êã~1;n~repr-e-"",,---'-taÇ<l---Oo-c~D~nC-tra·~o-CoOC-n-se---'-lh-o-:=Fed"""7""e-ra"'l---;do---'E"ngen"""'-:Cha=rta;:-l,

I
DE ENGENHARIA . Arquitetura e Agronomia. CONFEA
,ARQwITETURA E I
AcnONOMIA - CRCA 
PR

I

divulgados por lodos os vetcuk>8 de comunicaçao nacional, 8 devidamen18

r fÜ'õ--r 1.rJ(QPARTIDO VERDE
c.omprm·ados B individuatizadDfil nos trabalhos da CPMf das Ambu1àncias.=.----:-
Represen·a.;oo contra o QgPUt900 Alr.AJOIf:l AtrnAjrl~. rvv~ ;i!lmrlamAf'lte
dlVulgado~ por todos OS 'Velculos de comunicaçao nacional. e de~damentB,
com.p..~9.v,!-!ºs_.e indMdualizados nos trabalhos d<J CPMI das Ambulancias.---+- .. -

PÃRTlDO VERDE68 : :~OOO Representação contra o Deputado Almir Moura. por falOS amplamente
divulgados IXM' Iodoa 03 vclcul08 do comuniCQÇÕO nacional. o deVIdamente

-69- h-r>:K; PARTlOO VERDE
comorovados e indMdualizados nos trabalhos da CPMI das Ambutanclas.

; Representação contra o Deputado Amauri Gasques. por laias amp,amente

7õ~ 20Õ6~PARTlDOVERDE
! dl\lulgados. por todos os velcutos de COOIUnicação nacionat e devidamente
: <:omprovados13 IIlOIvlduallzado51'DS lrdlJi:lltlUl:lW CPMr dtJ~ AUIIJL!lAIIc;ia&.

iRepresentação contra o Deputado Benedito Dias. por fatos amplamente

I

' dj~uJgéldos por todos os veiculos de comunicação nacional, e devidamente
__ I~omprovados e indlviduatizados nos trabalhos da CPMI das AmblMnclas.

74 I 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Canos NadtH. por falos. amplamente

I divulgados por lodos os vefcUos de comunicação nacion~', e dev;dament8
comofOvaclos e individualiZados nos trabalhos da CPMI das Ambulancias.

75 i2006 iPARTIDO VERDE Reoresentaçclo contra o DePlJtado Calota Pinheiro. pOr fatos amplamenle
divulgados por todos OS veic....os de comunicação nacIOnal. e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

n 2006 PARTIDO VERDE Roprosontação contra D Dopulado CleoNnclO Fonseca. PC' falos

I I

;,1mpJ~m~nte divulgados por tOOov: oç w-Iculo.;; clt:) r:('Imunir;::lçAo n~('lnn:ll. n
cevidamente comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das

~--_. I-,A",m,"b",u""a,"n",d",as". -c:--c:--,.,-,.-c--:"ccc_c:-c::::-:-==:===::::-:-~...J

1IIIIIEIEIIIIIUmmllllll 380
Documento: 33728· ,

24 12004 J.F. DE OLIVEIRA Requer a abortu," de Investigaçao sobro posslvel ocomlncia de cnme de
NAVEGAÇAO E sonegação do lribuloe da Uniao.

I-...--+=;;o-j-,;:C_~~H",,~· '!,!O~L,"T~D,;A'--_-T=,,"",,-:-:-:==--:-:=::-:"""==~-;-:;=-'-==-=:<:=:-::===o::1
83 2006 PARTIDO VERDE IRepresentaçao con1ta o Deputado Adelof Vieira. por latos amplamenle

I
: I diVlJlgados por lodos os velculos de comunicação nacional. e deVidamente

_. ,I 2006 . . comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI da. Ambulilnci...
, 84 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Agnaldo Mun,z por fatos amplamente

2062 (JA.N,'05)
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REPRESENTAÇÃO

N" ANO AUTOR EMENTA
78 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Cleuber Cameiro, por fatos amplamente

divulgados por todos os veiculos de comunicação nacional, e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

80 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Coronel Alves, por fatos amplamente
divulgados por todos os velculos de comunicaçi:io naciooal, ti dElvidamtmt6
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

81 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Edir Oliveira, por fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicação nacional. e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das AmbulanClas.

83 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Eduardo Seabra, por fatos amplamente
dIvulgados por todos os veiculas de comunicaçao nacional. e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulências.

84 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Elaine Costa, por fatos amplamente
divulgados por todos os veiculas de comunicação nacional, e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulêneias.

86 2006 PARTIDO VE.RDE RoprcoontaQão contra o Deputado Enlvaldo Ribeiro, fatos amplamente
divulgados por todos os veículos de comunicaçao nacional, e devidamente
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

8ti :!OOô PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Erico Ribeiro, fatos amplamente
divulgados por todos os veIculas de comunicaçao nacional, e devidamente
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

87 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Fernando Gonçalves. por fatos
amplamente divulgados por todos os veiculas de comunicação nacional, e
devidamente comprovados e indivídualizados nos trabalhos da CPMI das
Ambulâncias.

89 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado IIdeu Araujo, por fatos amplamente
nivlJloarlm: por lodos DS veículos de oomunicacao nacional. e devidamente

r--=;- comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.
90 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Irapuan Teixeira, por fatos amplamente

divulgados por todos os veiculos de comunicação nacional, e devidamente
comprovados o individualizados noe trobolhos da CPMI das Ambulâncias.

92 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Isaías Silvestre, por fatos amplamente
divulgados por todos os veiculas de comunicação nadonal, e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

95 2006 PARTIDO VERDE Representaçao contra o Deputado Joso COrrêa por fatos amplarnente
divulgados por toCos os veiculos de comunicação nacional, e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

96 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado João Grandão, por fatos amplamente
divulgados por todos os veIculas de comunicaçao nacional, e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMl das Ambulâncias.

97 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado João Magalhães, po~ fatos amplamente
divulgados por lodos OS velculos de comunicação nacional. e devidamente
comorovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das AmbulânCias.

99 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Jonival Lucas, por' fatos amplamente
divulgados por todos os velculos de comunicaçao nacional, e devidamente

~-
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambul~ncias.

2Q06 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado José Milita0, por fatos amplamente
divulgados por todos os velculos de comunicação nacional, e devidamente
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

104 2006 PARTIDO VERDE Rtlpresenta.,;':'u contra o DepulCltlo Junior 6t1lão, por fatos arnplam6nte
divulgados por todos os vefculos de comunicaçao nacional. e devidamente
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das AmbulânCias.

105 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputada Laura Cameiro, por fatos amplamente
divulgados por todos os veiculos de comunicação nacional,. e devidamente
comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das AmbulânCias.

108 2006 PARTIDO VERDE Representação contra o Deputado Marcondes Gadelha, por fatos
amplamente divulgados oor todos os veiculos de comunicação nacional, e
devidamente comprovados e individualizados nos trabalhos da CPMI das
Ambulâncias.

1I1111~llllllllllllllllllmllll~1 381
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REPRESENTAÇAO

cornorovauos ~ in\.ivloualt..:dCIos nos tl'eJoal,"1IJS, o.:. CPM. OdS AIII~,dnci.1S.

116 170i16-' PARTIDO VERDE Representação contra o U<>pulado Paulo Baltazar. por ratos amplamente
divUI~l30('S por 1C'r,os I'l';. ~'eiclJ os de ccmurlr.aç~o I'\3ClOOal e devlMmente
comDlovados e InoIVlOl;(:fhzaOOS nos 1rallalhOS oal,;PMI elas AmOOIBnclab.

ll6 2006 PARTIDO VERDE Representação oontra O Oeputado Paulo Gouvêa. por falos am;.lamente,
I '1ivukJad..:-", pl,r lC·,",')'j os veicc'us de corr L'r. c:.;;1Q nOClOf1al. o df>',;'I(i,"'!mente

I comnrovados e mdlvidualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulaocias~
ll9 !2006 PARTIDO VERDE Representaç30 contra o Deputado Pedro Henry, por fatos amplamente

jtyulgaavs pc.l tot".:io 'Jl\ 'o'eicl.;f)S: de c«r,l"~:r.-.g ;:\0 !'13CIOnJI, (' Cl':"f'.d,3mente I
i com[)ravado~ e individualizados nos trabalhos da CPMf das AmbLil:lncras.

120 12006 PARTIDO VERDE , R€lpreG9nt~ç.io contra o Deputado RailTlllndo ~,mlo.;. pnr k:r.tnt:: ..mflÀmAn1p.!

I
~ d,,_ gados por louvs c. ,.ic..Jos db com", '"'~:' r..Ü ..,:. , oov'd".".'''v i

.•__ comprovados e individualizados nos trabalhos Cla CP~Ldas AmbultnClas.
121 12006 PARTIDO VERDE . Representação r.ontra o Deputado .Reginaldo ~&no. por fatos I

. I
I·"'....·''''..,· Vi....,,""". puI' ladoo o. 'o«ulo. GO co...."""'....o "00'0"", "I
devidamente comprovados e indi~dualizados nos trabalhos da CP...I das

I ol\nlbular"Ias
11"22 '2000

f.==. -------. __ o _.- -'-

PARI 100 VERDE ; RepresenlaÇão CCWIU'a o Deputado Remaldo Batia. por fatos amp.amenl8, m nl8dIvulgados flor todos OS velCUlOS ae comumcaçao nacJonal, e devIc:t<i e I
,-,-_ I COtT'No"l1~O~.~.!!!.(jj.lli~\~~~Q!'s ~s_t~b;:t_I~ª-~.aS~W daI ~bl!.Hr)~!-a!._

I llJ061 PARTIDO VERDE '1 Represenlação conua o Deputado Reinaldo Gripp. por falos amplamente I

I dillulQados por lodos os veiculos de comunicaçào nacional. e devidamenle

Guj20úfi PARTIDO VERDE ~~~~~~ i~~~~l!~~~~~ \r~:~~~~Q~:~sfa'tb~~~~el'
1 .~... I di~lgados por todos os veIculas de oomumcaçêo nacional, e de.....~amenle

I _ . _.____ ,."rl ,.JrO\/.t"Íog -4 in. I :::"'~lJ3iL'oId,., rlfJ. If<il .:r,r:.; 1;-: ~PM! rla~ An ....,.l;\":Jc"';."''''--,--1
CUs r'2006 PARTIDO VERDE 1·~.preseotaçao contra ODeputado R;carte de FreilaS. por fatos amplamanle

i
jivl.Ilgados por todos os \lotel'los de comunicação nacional, e devidamente
.;omorOVelOOb ~ ilh..,,;'lduaill.1dt:Js nos Ir..tbdlnus l!C] '::?Ml .:IaS AmtM..tà,·,,;~.

,,7 \,!"

~
<\ ......•

-~ .... ;,;
. • "j....

,~,:,;;..;_:_._C_A_MARA DOS DEPUTADOS

I

ENO ANOf- -- AUTOR --- EMENTA
t 12 '~PARTlOO" vr::"Rn;:. --- RAflrA~t:::.çAo r.nntrR n rlAplllAt'1n NAJlfnn I imôl, pnr fatos amplamente

I diV\>lgados por todos os velculos de comunicação nadonal. e devidamente
. __ I.,:OfJI..,rOVJ:ios J iO'..~·id....aI,".nd(.:;. nos uat,alhos c.. ':PMI ·j.ls ~ .bLtânc·ss.

115 12006 rPARTIDO VERDE -I Representaçiio conlra o Dapltado Pastor Amarildo. por fatos amplamenteb ' .__ ~'"'..~_""~ ,o,,~'_!

127 12006 PARTIDO VERDE , R.OiJresontayão wnlrd o DttlJulitLlu VdllWil~ A~. ~ ferlOSo amplamonle
'J1\ligadç-o.., pnr torlos OS 'o'l!h'IOS de COmunlC~Ç'~'\o naaonal, e l1ellidalT'.....,te

I comprovi:lolJOS e intlVlOlJallzados nos trab~llos da (;PMI daS AmtlUljllC.las.
130 120061 PARTIDO VERDE 'Representação coolra o Deputado WIlH'ngton Fagunda.. por latos

! Jm~',Jnl"·!e "'iVU1";'I,~OS 'lor 1'1010'5 .-.:5 ',ei( ';:00.; ~ (OrT\iJl')ICafJIO nEnon.'lI, e.

~--l-l----------_._.. ~~~~~~;~~~ ~~adOS e indlvidua~zados f1I~ lrabalh06 da CI-MI das I
1:'1 2OC6 P \RT'OO VEROr Rt:: ·es,.','1 )Ç;" ,;( -r" o' "lJut-'d( ~Vell:nçl)~ RI)I-)olftn, por fc"tcs IImrl<trr,~'nh,

I I divulgados por todos os volC\Jlos de comunicação nacional. e deVIdamente 1
I ~Eomprovado5 e Individ~al zados nas trabalhos da CPMI das AmbuLancias. 1

132 '21.'1"', '''F~'I\ f.l,R[TORP DA Re;,:eSt.. 'iÇ,I.:, r:-:. :.! ·,0 ,~.; lll:.a ÕI Orlcm" ::l2r'.....I'!AI113~ E'r ~::.J'..·:Jr d'j,

.l._--l~~r;~~._ ~~RP.n~~i:n rl_A r~MlI:~ ~._ nnmn P'I~amAnlwDBpLrtado B. Sá. !

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

~8 f~~1-hu-ZA-~~~~
, , FR"o,S.~R[)

7iuhfuJ1GERALDO RESENDE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

----.-- .- '-'-EMENTA

Sohata enca~nham6nto de pedKJO de providênCias ao Excelentfssimo
I Strhor Ministro di'! Justiça no ~n"('!o df' ~r resgoJ.'l1'lC.:'I , ,... leq.-i.d.:>0(! fi~ca

de Juízes ti F-IOOlolores OS Jus do Ceara ames Oti 06 mona. I
Solicita Informações ao Sr. Preslljente da Empresa ~e[r6leo !3rJsllelro S/A ·1
Pt.TROPllAs ~~T1o·)i.me'I~..~ril~~:'~h~l!r~'!!...f.."~\' ..ttl...-:,~ ~ ,~.,..r.'~~_
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇAo

N° ANO AUTOR EMENTA
PETROBRAS S/A. e o Govemo do F!';ll'lfl0 nA Mato Gmsso do Sul. no tocante
ao recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias· ICMS daquele
estado.

1020 2003 CARLOS ABICALlL Solicita ao Diretor-Presidente do INSS. Senhor Taiti Inenami, informações a
respeito de transação realizada entre a Sinop Agroqulmico S/A o o B3neo do
Brasil.

1021 2003 CARLOS ABICAlIL Solicita do Secretário da Receita Federal, Senhor Jorge Antonio Deher
Rachid. tnformaçoos a respeito de transaçao realizada entre a Sinop
AQrOQuimica fJ/A e o I:lanco <lO Brasil.

1022 2003 CARLOS ABICALlL Solicita do Presidente do Banco do Brasil, Senhor Cássio Casseb Lima,

~1208 \~OO3
informações a respeito de transação realizada entre a Sinop Agroquimica
S/A e o Banco do Brasil.

COMISSAODE Solicita aos órgãos anexos relacionados, os quais mantêm"convênio com a
I FISCALIZAÇÃO GEAP, cópia do teor do termo de convênio e o respectivo parecer jurfdico.
I

FINANCEIRA E
CONTROLE

1250 2003 LUIZ CARLOS SANTOS Solicita informações ao Ministro • Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República , no Ambito da Secretaria Nacional
Antidrogas. sobre os valores despendidos em diárias e passaaens.

1lS10 2004 ZONTA Sulic;jtiS inrUlllliSl,'ões ao Pr6li>idenle do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística sobre dados referentes à população indfgena no território
brasileiro

1919 2004 ALBERTO FRAGA Solicita informações ao Sr. Ministro da Justiça sobre convênios ou parcerias
de ONG"s com entida<les da administrac;ao publica fElaeral.

2036 2004 REINALDO BETAO Solicita informações ao Senhor Presidente das Entidades : FECOMERCIO,
SESC. SENAC do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Orlando Diniz

2048 2004 TAKAYAMA Solicita informações ao Presidente das Entidades FECOMERCIO e SENAC

'2050-'2õÔ4
do Estado do Paraná, Senhor Darci Piana.

TAKAYAMA Solicita informações ao Presidente da Entidade SESC do Estado do Paraná,
Senhor Rubens Armando Brustelis.

2055 2004 REINI\LDO BETÃO Solicita informações ao Pmsidente das Entidadgs; Confederação Nacional do
Comércio· CNC - SESC e SENAC NACIONAL, Senhor AntOnio de Oliveira
Santos.

2193 7.004 lONTA Solicita informação ao Ministro da Assistência e Promoção Social referente a
listagem das pessoas l:éIdaslrddas nu Bolsa FamIHa pel1encentes lIOS

- municíoios de Chapec6 Concórdia e IDumirim no Estado de Santa Catarina.
Ti03" '2004 BABÁ Solicita informações do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão a

respeito da reunião realizada no dia 10 de novembro, no Gabinete da
Secretária do Ministério do Planejamento.

2392 2004 COMISSAODE Solicita informações ao Dr. Cláudio Lemos Fonteles, Procurador-geral da
FISCALIZAÇÃO República, sobre denúncias contra o Municlplo de Joinville, a Fundaçao
FINANCEIRA E Cultural da Cidade e o Instituto Escola do Teatro Bolshoi.
CONTROLE

2489 2005 JUlIOCESAR Solicita informações ao Sr. Ministro • Chefe da Casa Civil a respeito da
remuneração e das vantagens dos Presidentes e Diretores de Entidades da
Adminis;traç~ Pública Indireta.

2514 2005 COMlSSAO DE Solicita infonnações ao Ministério Público do TrabalhO e à Procuradoria do
RELAÇÓES Trabalho do Param~ sobre investigação para apurar o recrutamento de
EXTERIORES E DE brasileiros para atuarem como mercenários no Iraque.
DEFESA NACIONAL

2714 2005 FEU ROSA Solicita informações ao Sr. Haroldo Lima, Diretor - Geral da Agência. Nacional
de Petróleo - ANP.

2969 2005 MARCOS ABRAMO Solicito informações sobre os gastos de cada órgão do Poder Executivo com
orooooandas Instltuclonals.

2971 2005 COMISSÃO DE Solicita ao Ministro de Estado da Fazenda infonnaÇÕ8S sobre os negócios
FISCALIZAÇÃO celebrados entre o BNDES e o grupo AES Elpa.
FINANCEIRA E
CONTROLE

2974 2005 ~IRCUNHA Solicita informacões ao Sr. Procurador - Geral do Estado de Minas Gerais

11111~1~11111111111111I11383
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N" ANO AUTOR EMENTA

i sobre o and:mlento do InQuérito sobrt> deo;.aparecimento dê Mr.;,l; riA ('"AtA Am I
Guooé. E.laelo de Minas Gerais-

2975 ·200' ODAlR CUNHA Solicita informaçOes ao Sr. Chefe da Po:lcia Civil de Minas GeraiS sobre o
andamento do Inquérito Sllbre desaparecimento de sacas de café em Guapé,

mil 2005 . PERPETUA AlMEIDA
E:)(Ql,.'lv t.1~ Minõl;o Oorc:1is.

Soticila ao Ministério da Previdência Social infonnações relativas as ações

'To25i:005~ PERPÉTUA ALMEIDA
aOl/amamentais investigadas pela Conlroladotia Geral da União.
Solicda ao Ministério do Desenve,l'limento S",,;al e Comoal() j Fome.

i I
inronnaçCies re;ativas as ações governamentais ~nveslJgoaas pela·
Conlroladoria - Geral da União.

3D26 I}oo~ , PERPE TUA ALME IDA Solldta ao Mlnlslério da Integraçao Nacional infornlaçÕ8S rek'1l1vas às açOOs

-3768 +-íõ<i6TJÓÃQUIM FRANCISCO
novema~e-"tals Inves1:lgad~ Dela Contrc!a<lor.ia--=--G!-'@I_da.Un.àCJ. . __
SOlicita ,ol1formaçóp.s ao MinIstro da F:u.enda sobre Investimentos realIzados

'-JIi511"xit;f.1IIZ CARLOS HAUL Y
na malha ferroViária brasileira. nos três últ!rnos an~. I
Solicila ao MiMlério da Fazenda pará Que o Banco Central do Bra~1 P1

I·19(5"! 70001 CFLf.O RlISSOMANNO
jnfatm.:J9Ôuc eobre o proco&&O de liguld3lAo do Banco BMD Sl·~._

SoIicild Informaçõe& ao Sr. Ministro do DesenlfoMmencol lodustna e
Ccmércio Exterior sobra o desempenho do Banco NaCIonal de
Dosenvolvimento Econõrrllco e Social~NO_~S) no P'º9,?ma de microcrédtlQ.

41~ ! 11'110 VANf::SSA GRAlZI01IN ;:'ol.cna dO Senhor Mlnl8U'o dot> Ticlnspones Infotn~ ~t.d d8

i vii::lbltidade de se Interligar via rodo'rlé'ma os estados do Amazonas e do Pará,
mais orocisamenle entre os municloios d~EéJnnllnSIPA e SantarémIPA.

0.51519'. (CONTRA DEClsAO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO EM I
QUESTÃO DE ORDEM - ORIUNDO DO RECl-Q.009l92)

f---,6"'2'--"1'"99"2"'"',G'"Ee;R"S"'O"'N""PEe;R"E"'S,.---I-'C~O"'N"T;;'RA"""D"Ee;C"'1 :;r.O<'DA;;1';-"'P"RE~S"'I;<D;;;EN~CIA EMC:Q:;';U~Ef:S"'-T"A7U"'1l"'tCO"'R"'Dt=M,-;.----i

RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

N' I ANO I AUTOR I EMENTA
14 119'~1 IGERS01II PERES ICONTRA DECISAO DA PRESIDENCIA EM QUESTAO DE ORDEM.
19 I 1991 I IlCRAlDO : CONTRA DCCICAO DC l'nESIDENTE DE COMIS5AO EM QUESTAO DE

, 'BOAVENTURA 'ORDEM
.U}r i9'J~NELSON TRAD , CONTRA DECI5AO DA PREslDENCIA EM QUESTAO DE ORDEM.
-J3-f-t991 HARÕCOOLIMA lCÓNTRA-õECISAO DE PRESIDENTE DE COMlsSAO ElA QUESTAO OE

UH:Ut.M.

34 '991 HEUO BICUDO I Recorre contra decisão do Presidente da CCJR em queslão de ordem a
I VfOpóblto da aplicabifidade ou nâo do critério de contagem de prazo

36-ll<)q1

constante do artigo 26D elo R~imento Intemo às Propostas de Emenda à
'ConsMuição. (CONTRA DECISAO DE f'RESIDENTE DE COMlssAO EM
QUESTÃO DE ORDEM) ·IRQO U71911.

, JOSé GENrnNO ReQuef seja OUVida a CCJR sobre a decisão em questao de ordem do Sr., , .Inc;A (;Anninn prnfAril1a ru:II ';~;~"1 plp.nAri.:i Am 14 de dezembro de 1991.

I
quanto

'"
alegaça<! de incoosbtucionalidade do PL.-2.452191 por

Incompetência da CO pard ãpreci.í-lo. (CONTRA DEClsAO DA
PRES'D~NCIA EM OUESTAo DE CRDEM'.

~1/)!"J' , MARCEUNO ROMANO CONTRA DECI&ÃO DA PRESIDE""(;IA EM auE.STAO D'- ORDEM.
,MACHADO

~ '1_!1.9?' DELCiNO TAVARES__ -+Ç9.i'>I.T:RA qF.CISAO DA PRESIDENCIA EM QUESTAO DE ORDEM.
S_C:P.992fL.\l'Z EDUARDO CONTRA DECISAO DA PRESIDENCIA EM QUESIA,Cl.DE ORDEM.

-i~ 1992 WIL50N MULLER ------rRecorre ao PreSlO8nle aa Camara. "OS '8nnos da alln8<:l ~r du hacl::IQ tlt lJu
: : ' artigo 17 do RI. contra dedsAo 1:10 Presldonto da CCJR negando ~lsta do Pl.-

94 . 1992 MENDONCA NETO SOLICITA A AlPLICAÇ DO ARTIGO 66,00 INCISO li, 00 REGIMENTO
INTERNO - RELATIVO AO INICIO DA ORDEM 00 DIA

101 1993 NELSON JOBIM Oecisao da Presidência em Queslêo de Ordem acerca da inexis1ência dtI lei .
federal que diSCipline a matéria constante do artigo 48. inciso VI. Constltw~o I
Fede'a~~ a hliiiiiiii!riSíi_iiij~li'~
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RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

N° ANO AUTOR EMENTA
no tocante à consulta plebiscitária, e suas implicações na iniciativa
parlamentar contida no artigo 49. inciso XV, da carta Constitucional (
CONTRAQESTÃO DE ORDEM)

110 1993 GASTONE RIGHI DECISÃO DA PRESIDENCIA EM QUESTAO DE ORDEM POR OCASIAO
DA VOTAÇÃODO SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR 71, OE1989. CONTROVERSIA ACERCA DE
REQUERIMENTO, DO DEPUTADO JOÃO TEIXEIRA E OUTROS. EM QUE
SE USOU TERMO 'DESTAQUE PARA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO',
NÃO FICANDO CLARO SE SE TRATAVA DE DESTAQUE SUPRESSIVO
OU DESTAQUE PARA VOTACÃO EM SEPARADO.

114 1993 NILSON GIBSON DECISAO DA PRESIDENCIA EM QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA
PELO DEPUTADO NILSON GIBSON ACERCA DA APRECIAÇÃO DE
OUTRAS MATERIAS QUANDO DA PRORROGAÇÃO DA SESSÃO
LEGISLATIVA POR FALTA DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE

'154
DIRETRIZES ORCAMENTARIAS.

1994 SANDRA STARLlNG Requer seja ouvida a Comissão de Constituiçllo e Justiçá e de Redação
sobre decisão em questão de ordem acerca de fatos •concernentes à
apreciação e publicação do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito
Destinada a Investigar Denúncias de Violência contra a Mulher, (CONTRA
DECISÃO DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

taJ 10/'" PRISCO VIANA Recurso Contra decisão do Presidente em Questão de .Ordem com o
I

objetivo de assegurar aos Membros da Comissão a oportunidade de oferecer
emendas aos Substitulivos do Sr. Relalor. sob o argumento: principal de que
trata-se de Comissão com poder terminativo, invocados os artigos 119. inciso
I: 34, inciso li, § 2 o e 24. § 1°, todos do RICO. •

1 1995 JAQUES WAGNER Recorre da decisão do Presidente em Questão de OrderrI. a propósito da
inscrição das candidaturas dos Deputados José Genolno iO Paulo Paim à
Presidência e ao cargo de Terceiro Secretáno aa Me!38 camara dos
Deputados. respectivamente, lendo sido indeferida a última Pélndidatura. com
fundamento na aolicacão do princípio daorooorcionalidade partidária

5 1995 JOSE GENO/NO Recorre da decisão da Presidência em Questão de O~em, acerca da
constitucionalidade do parágrafo 4° do artigo 202, do Regimento Intemo, em
face do disposto no artigo 60, inciso I, da Constituiçl!io Federal, sobre a
possibilidade do Relator ou a Comissão emendar a Propolrta de Emenda à
Constituição, sem o apoiamento de um terço,no mlnirrio, !dosmembros da
Cc'lmara dos. Deputados. (CONTRA DECISÃO DA PRESID~NCIA EM
QUESTÃO DE ORDEM)

6 1995 WILSON BRAGA Recorre da decisão do Presidente em questão de ordem. a propósito do
recebimento ti dislribuiçAo, para lrâmite nél Casa, da PropQ$1a de emenda à
Constituição nO 21, do Poder Executivo, que -modifid:. o sistema de

Iprevidência social, estabelece normas de transicão e dá outi"as provld~ncias".
16 1995 ADYLSON MOTTA Recorre da decisão da Presidência em Questão .de Orcem, ae:erca do

clesarquivamento de Proposlas de Emendas aConslitulçao!apresemaaas em
leg~slaturas passadas earquilladas com fulcro no artigo 105 do RI. (CONTRA

r--W- '1"1~5
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM) .

MILTON TEMER Recorre de decisão da Presidência em Questão de ordem levantada quanto à
interpretação do parágrafo 6°, do artigo 180, do RICO. (CONTRA DECISÃO
DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

2B 19!.15 JAQUES WAGNER Recorre de decisão da Presidência em questão de ordem, proferida na
sessão de 29 de junho de 1995, a prop6sitoda tramitação do PDC-O.035195.
que "ratifica a decisão do Senado Federal proferida sobre a escolha do
Serlhor lram de Almeida Saraiva para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União. nos tennos do artigo 73, parágrafo 2~. da Constituição
Federal", (CONTRA DECISÃO DA PRES1D~NCIA EM QUESTÃO DE
ORDEM)

39 1995 PRISCO VIANA Recorre de decisão da Presidência em questão de ordem. proferida a
propósito da manutenção da urgência na apreciação de projeto Que retoma à
Câmara, emendado no Senaclo. (CONTRA DECISÃO DA PRESIDêNCIA EM
QUESTÃO DE ORDEM)

jlll~IIII~IIII~IIIIIIII~1385
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f---o9"'7C--+-'1~=961 JOSE GENolNO

RECURSO CONTRA DECISÀO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

1-~:;-1 :~T.;-ói';;;r;t~~~c '; IRE>r.OI'I~ eb !ie'-;... .y, ti f Pr9"i'1~nC'~::~T~IA~~1l tfn l'ltt1...m . .1 profYllloito da I

! I devoluçao do POC-<l.179195. que "susta, com ba.. no artigo 49. Inciso IV da
. Coo.ruluiçao Federal. ato normativo do Poder Executivo. Que inclui a

~
, h1T1··..l0t:..; Vo. :" 10 H.o 00.::8 no Prog'sm j Kv.:::'II'al d'J l",s( c:t3It-'a o·

.

59 199G MilTON TEMER Rec.one do GeQ~O da P",&id~ncra em 0uMt60 da Ordem Io...entude acerco
.j,a definlçJo da <9xpressão -inleresse individual-, '10 artl9C' 1a·~. lJarâgrodo 6G

,

1.10 R~i~,,:."'h. Interno. (CONTRA D[C.:':A.:; .:~. F 'U . Q~ilCIA EM
I I I QUESTAO DE ORDEM'
~ALf:.XANUf<t: (,;AHUú::'O Recone aa oeClsao aa PreSIlJéncl3 em QUestao ao Qroam, ac~n;CI Ou

1
roomt;:nlQ <Ja o:ll"reciaçãv pOjummdl eill f--~{\"'r.J l.;JS Urr,LliOoil) ...ditivas.
modificativas e sub6tituhvas oferecidas pela CCJR à PEC·O.033J95. do Poder

. e,oculivo (CONTRA DFCISÀO DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE
ORDEM 'SEM LFEITO ~USP"NSIIIO

Recone de dacisao da P",sldência em Questão do Ornem. a propósito da
'''''1lIl:JçaO da PFC.(I03:J195. do Poder Execut;vo "" locan!e • possibilidade

I
de apresenlaç.êo de subemendas ao substitulNo dO Relalor. em Plenáno.
(CONTRA DEC'SÀO DA PRESID~NCIA EM QUESTÀO DE ORDEM) SEM

==:- 'EFeiTO SI.'SPENSIVO:-".-=~
'92-'1'9'16 '1IPRIS(:llVIANA [RêCõm,da-dociSãó'da POlSidência em Questao- de ornem, acerca da

IintcmJpçOo d;l vot.:l900 da PEC-O.033Jg5. após re;eiç:Oo do subEtiMNo do
I 'I Rclalr.>r, :; dtj~':'Jn"'';,'Q lle um novo Rel,ll.tor 1<:Ira :KtiHtC8r paree« <10

I
I

remanescente da matéria ou para elaborar novo substihrliYO. B, ama. sobre
, a r"'limentalidedo de ap",..ntação do emenda aglulinaliva na opreciaçao de

I i I I~~~~~s~ "1~~~ta~.'JfI~i~~61~;I~Otd~~. ~;;~lõr~:'A1e t~
I__ i .__. .1_. __ . QUES'TA0 i2.Iõ C~EM.lSEM EFEITOSUSP!,~SIVO , _

I 9J IIY!-HI Mil I Ot... TEME:R IHeCOiTB Gol;: d&t."do J.d Presid~ncia em UueSlAu 08 Ord~. ,~ando QuarllO

I à publiCõ<;ao de parecer à PEC-<l.033195. de acoroo com Odisposto no anlQO
201, naragrafo 5°, do RI'':O, respcndK::la pela presidênci,! no senlido da

I I Iobsarvanaa do artigo t2l, parágrafo~.do me6lTlO OiplOma, uma \/82. que 88 I
I I tralava de emenda aQIutmativa na ocasiàO. (CONTRA DECISÃO DA I

. . . .._,~fl!õ.S'~NCIA r~L'lJ[.SrMQ"Qf!QEMI . _. __ I
94 I 1\196 I ALEXANDRE CARDOSO i Recorre de ooc.sao aa P"'sldência em OllllSlão de 0nJem. a pr0p6!1ll0 dâl

I
I Ilnconfonnidade do I'8correnle quanto ao titulo de emenda aglutinativa I

of.e-rt: d3 ~ t-PEC r) 0'3319.15. '!KIb o ars\lfTIflnk. dP QW :;11 c1Ar.(',mi"~(,"""l

I I I' adequada sena ome,nda moólica6va. (CONTRA DECISAO DA I
~fo-;;c====--_.. PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM) , _.__

98 11900 MIRO T[lXelRA 'I r~e:'o're <j~ Q1!:::isJt. da Presidência ..:m Que~ :':'0 de Ordttm" lev3nt;Y.r. '1~5 'I

I
tenn05 do artigo 182. inciso IV. do meD, aoorca do prejudi~'krodc do

,destaque par2 votação em separado n° 189. da expressão ·em viQor na d2ta

I
di) ~I~·m ... .Ja~ .\ d.: '8 :.:mer'l4.:<t, IJ03v(l(ldo, li (.'.l:tir da:, SU r'~",\.. .:.l":-J dI)'

I I

(orma a preservar, em carater permanente, o seu valor real, conforme
I l:r1tér'us cIHllnld<:,~ um lel~. co~stanle do artigo,,"" ua Emtm~ ,~l:iI,:lilldll"'-d1

,Sub,"'ub," ... EC_.L.J95. (CONTRA DECI~ÃO DA PRES,[;_r.~IA EM
IQUESTÀD DE ORDEM)(SEM EFEITO SUSPENSIVO)

1llligi~lllillllllllllillR6
()o.eum.nlo . 33726 • 1
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RECURSO CONTRA DECISAo DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

N° ANO AUTOR EMENTA
número mínimo de Deputados presentes exigido pelo Regimento Intemo (art.
79. ~ 2°).

115 1996 ADYI.SON MOTIA Recorre da decisao da Presidência em Questão de Ordem, para que a

I
: Sessão de 12.11.96 fosse tida por não realizada, considerando as condições
I em que forem abertos e encerrados os trabalhos, roasoltnndo que nãoI

I estavam presentes na Casa o número mlnimo de membros exigido pelo

1-- 12(11.10/.)6'
____ . Reoimento Intemo.
GERSON PERES Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca da

solicitaçãO de venflcaçao 08 votaçao. com Dase no art. 18:;, § 4" do
Regimento Intemo, indeferida por tratar-se de matéria vencida, já que o
Plenário havia deliberado no sentido de reieitar a verificacão.

122 1996 PHILEMON RODRIGUES RECURSO EM QUESTAO DE ORDEM, CONTRA A DECISÃO DE
PRESIDENTE DECOMISSÃO, SOBRE A ANULAÇÃO DA DECISÃO DA
COMISSÃO QUE APROVOU PARECER DO RELATOR, DEP ROBERTO
JEFFERSON, NO PERIODO EM QUE, NO PLENARIO DA CAMARA DOS
DEPUTADOS, TRANSCORRIA A ORDEM DO DIA, COM FUNDAMENTO
NO DISPOSTO NO ARTIGO 46 PARAGRAFO PRIMEIRO DO RI.

37 1997 ARNALDO FARIA DE SA RECORRE, NOS TERMOS DO ARTIGO 95. PARAGRAFO OITAVO. DO
REGIMENTO INTERNO. CONTRA DECISÃO DA PRESIDENCIA EM
QUESTÃO DE ORDEM.

123 1997 JOSE: GENOINO Recorre da decisão de Presidente de Comissão em Questão da Ordem. a
respeito da observancia do princípio da proporcionalidade partidária em
Comissão tendo em vista o desfazimento de Bloco Parlamentar, com
consequenle mOdincacao do Quantitativo Oas resoectivas bancaclas.

124 1997 CHICO VIGILANTE Recorre contra. decisão da Presidência em Questão de Ordem, levantada na
sessão da Câmara dos Deputados, 28/01197. em Que se a!B9a a
impossibilidade de abertura de sessão deliberativa por falta de qUOfUm
reaimental no registro do painel eletrônico.

131 1997 .1051: GENOINO Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca do
anúncio dos destaques ao texto da PEC nO 1, de 1995, antes da votaçao da

-fn,·l')ff/
matéria Drincipal.

JOSF. GENOINO Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca da
interpretação do disposto no art. 7° do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. sobre o termo wmaioria absoluta .cIe votoS", considerando o
recorrente que deve ser entendldu wrnu lIIC1iurill absôluta d05 membrolS da

f-------i3S-
_. Casa.
1997 CHICO VIGILANTE Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem levantada na

Sessão. da Câmara dos Deputados. em 29-01~97., em que se alega a
impossibilidade de abertura da sessão extraordinária deliberativa, destinada a
apreciação de Proposta de Emenda à Constituição, Sem que tenha sido
alcançado o "quorum" para a aprovação constituciooal i de tais propostas.
(CONTRA DECISÃO DA PReS'O~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

136 1997 JOSt: GENOINO Recorre contra decisão da Presidência em Questaode0rdem, sob~ o não
acolhimento. pela Presidência, no âmbito de apreciação da PEC. nO .1/95, dos
destaques dasexpressÕ6S "osgovemadores de Estado e Distrito Federal" e
"os: prgfgitos', cons:t;gntgs: dg rod;lção dada pelo ali. 10 aO § 5° do ali. 14 da
Constituicão Federat

139 19!17 GONZAGA PATRIOTA Recorre da decisão da PreSidência em Questão de Ordem. acerca da
interpretação do disposto no art. 7° do RtlgimentolnWmo. sobre o termo
"maioria lIb:Kiluta de voto,,". con"iderando o recorre'nto quo dove ser

140 . 1997- - entendídocotno maioria absoluta dos membros da Casa. '
JARBAS LIMA INDEFERIMENTO DE QUESTAO DE ORDEM; EM QUE SE ALEGOU TER

IDO O SUBSTITUTIVO DO RELATOR, AS PEC96,. DE 1992 E PEC112, DE
1995, ALEM DE SUA COMPETENCIA, CONTENDÇlDIV:ERSA5 MATERIAS
ALHE1AS AO TEMA CONTIDO NAQUELAS PROPOSTAS.

144 I~N7 AHNALDO FARIA DE SA Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem. recebida como
reclamação, na forma do art. 55. parágrafo único do RICO, e indeferida em

I seu mérito,. por não haver a exorbitância. apontada Jpeloautor no Substitutivo
__ .__ .-.1._. _______~___._ do Relator da Comissão Esoecial destinada ~a aoreclar aProoosla de Emenda

'I
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RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

.---Il"-_ rANO='-I--__~A~U~T~O~R~_ _I_,_,,___,_;__,__,_,___;;_::=~~~E"!M"'E'!NT~A~_,___,___,__~==.,..._,:~::c_:_I
.à Conchluiç.Oo nO 113, de t005, no Que conceme as matériõ:ls. de wa

I comp<lténCia (arts. 55. 126 e 130 do Regimento Interno da camara doS
DeDutados).

145 't"1W7 HAROlDO LIMA Recorrc'::".OdC:'''dC"9Ci''·''são;:-:d''a''P''re=s''iC'''ên=ciC"a-:em=-Q=ue:Cslij:Cc'"'O""'d''e''O''rd::O:.:m=-••=cerca==-=do::-:ped::::;;;;i<lo;:1

I I
de ItffTle~SéI. pcud e.Ki:lllttt, ii CUillIl'»dU \lu Cvnblit~Q e Jufltlçoa o de
Redaç.:lo. das 22 modificaçOOS IntrodUZIdas pelo Relator da Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de EmeMa é Conslltuiçâo n" 113,

I
I de 1995. A Questao de Ordem foi con~9Cida e rejeilada. porquMlo nas

o I propostas de emenda a COnstltUl~O a constltuClOnalloaoe é também
I 1 """minada Pl'la Comissao Especial (art. 34, § 2". do Regimenlo Intemo <Ia

I
: Cámara dos DeDutadosl,

--1"40 1"~7- ALEXANDRE CARDOSO Rocarrc da decisão da Presidência em Oueslão de Ordem, a<erca da
Inecesstdade de interposição de Recurso para apreaaçao preNminar em
· Plenano das Emendas nOs 2, 3, 4. 6 a 7 da Comissão de Constitulçao e

, : Ju~trça e de Redaça<! à Proposla de Emende à Constlluicllo n'113, de 1995.
147 ·l~ ii}ol ARI'W.DO FARIA DE SÁ IROcorre d;] deciaâo da Presid6nci3 orn Qugfj;t~o do Ordem levantada na

I
!sessáo de Camara dos Deputados. em 15.04.97. em que se alega a
· Impossibilidade de colocação em \/'Otaç.10 de Requefirnenlo de urgência,

f re:ativamen!e a outro Projeto de Lei, durnn1e o transcurso da Ordem do Dia.
dfd d gUdl ~ ...;."Ie pauta inc.lutndo mafél'lll e5DOGifieb.

h1;:;48..t-;;199M;7rll'AL;;-;;EXA"";;;N;;;DR=E-;C"A"R"DO=S"o'<""-i~R2ecorreda Decisáe da Presidência em Queslao da Ordem, acerca do nllo
cabImento de apreciaÇãO de requarimel'1(o de preferência. lendo em vtsla que
d suspensão da votaçao da maléna deu-se pela falta de QUorum, em sessao
al'\lenOf.

Recorre da decisão da PresidênCia em Qut'slão de Ordem, Quanto avotação I

dos deSlaques oletecidos à Propcsta de Emonda à ConstiIuiçAo n' 113. do
1995, e encaminhamento de Consulta a Carmssão de Constituição e Justiça
e Oe RodaçAo. (CONTRA DECISAo DA PRESID~NCIA EM OOESTÃO DE
ORDE'/')

Recorre da Decisão da Presidência em Questão de Ordem. quanto às
matenas Que MO sejam do mesmo grupo, no caso destaques e emendas, de
acordo com o disposto no art. 160 do Regimento Interno. A questAo foi

· respondida no sentido ele QUo fic<:im su;eitos ao Ptenário lodos os
I 'eqi.lonmcntos de preferência. confonnu a disposto no art. 117 do Regimento
I Interno, lr.!!ando-se, portanto, de malf'mas do mesmo grupo.
I RRCorTA 11::. dAdt::Ao l'1R PrA!Il.il'1Anr.i..l nm ()lJfI~;\o c1fl OrrtAm, Quanlo a
, impoSSIbilidade de remessa à CCJR de questão de urdem nâo resoll/lda pela
I Presidência, nos termos do disposto no art, 95, § f)O, do RICO, nao se
, pm:l~ndo assim sobrestar a aproc:iaÇ<3o de destaques pertinentes à PEC nO i

173 B, de 1006, quo fomm ôJlvo d3 ::l!u<'lid3 quoetllo de ordem penctGnte do
decisáo. (CONTRA DECISÃO DA PRESID~~CIAl _~
Recorre da Decisao da Presidência em Ouestjo de Ortlem, Q\J3nto à
suspensão da sessAo plenéria realizada no dia 7 de maia de 1997, quando se
er1l.:ontrava em DrtIC8SSO (Je votélc30 éI f>EC n° 173-13, iJ~ 1995.
Recorre da decisão da Presidência em Questão dEI' Ord=em-.-ace-rca--de-;-1

I aplicaçeJo do disposto nos al'ls 71 e 83 do Ragimenlo Interno da Câmara dos
Oeoulaoos.

NILSON GIBSON

WALTER PINHEIRO

1997 ARNALDO FARIA DE SA
I

153 119~1

i

149

151 '1997

'W I'~'I"""'n "'~.
I

-1 ~ ,-: -,'ri'- ,\Ii=""XAN-I)RE CARDOSO
,

Recorre da declsao da Presidência em Questão de Ordem formulada na
sessão plenána do 23 de abril do conanle ano, quanto a forma de lramitaçao
rin Prnjptn OA I.~i nO ? l;4Q196, nn PnrtAl FIAI"JJfivo, fllln °t1i~nõA sabre a
organizaÇeio das S9NiçOS do tor..omunicaçôes, a cnat;ao a funcionamento de

1-:=-+'=~--;;;",,==== __--Ic.;0rgao Rçgulador 9 outros aspectos instit~=',.~a",is,,-·;-.-,:--,--,-_-,--::-:-::-:=".;
181 11997, NILSON GIBSON Recorre O" decisáo da Presidência em Queslào de Ordam, Quanto ao ""diCo

h ...-to;;;,.,.,.w..,-c"'====----j-;d""'C::l~~~~,-''''''';,;:P:.;:E:;;C'ín;:;',:.'.;:, d~o~''J!l~6,,'==,,-;-=,..-;===,.-;;~
181 11991 WAL TER PINHEIRO RECURSO CONTRA A DECISAO DA PRESIDENCIA EM QUESTAO DE

ORDEM. FORMULADA NA SESSÃO PLENARIA DE 11 DE JUNHO 00
CORRENTE ANO, A PROPOSITO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 67 00
REGIMEhlTQ INTERNO. REFERENTE A SESSÃO EXTRAQRD1NAR1A.
RECURSO CONTRA A DECISAO DA PRESIDENCIA SOBRE QUESTÃO DE

111111~'II~lllllllllllli~13RR
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RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

N° ANO AUTOR EMENTA
ORDEM. LEVANTADA NA Sf:=SSAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EM
11/06197, QUE SE SOLICITA, NOS TERMOS DO INCISO 111 DO ARTIGO 71,
DO RI, QUE A SESSÃO SEJA LEVANTADA PELA PRESENÇA DE MENOS
DE UM DECIMO DO DO NUMERO TOTAL DE DEPUTADOS A
D1SCUSSÃO, EM TURNO UNICO, DO PL. 821/Q5. A PRESIDENCIA
OECIDIU PELO NÃO ENCERRAMENoíO 01\ SESS~O, RESSl\llI\MOO,
NOS TERMOS REGIMENTAIS DO ARTIGO 71 QUE DIZ 'SO PODERA',

~+OO1 fpEDRO VALADARES
DANDO PROSSEGUIMENTO AOS DEBATES.
Recorre da decIsãO da Presidência em Questao de Ordem, acerca da
constitucionalidade do art. 18 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO 821, de
1995, aprovado na Comissão Especial de Telecomunicações. (CONTRA

'174 1!}C17
DECISÃO DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

MARCELO DEDA Recorre contra decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca da

I aplicação do disposto no artigo 66, §1°, do Regimento Interno. (CONTRA
DECISÃO DA PRESID~NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM)

t7~- '1qçi:;~ r-ARNALOO FARIA D1= SA Rocnrrn ria decisãn da Presidência em Questão de Ordem. acerca da
prejudicialidade da pro~sta de Emenda à Constituição nO 449/97. (CONTRA
DECISÃO DA PRESIO NCIA EM QUESTÃO DE ORDEM) .

186 1997 JOAOLEAO Recorre da decisão do Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle em Quostão de Ordem, acerca da deliberação de· proposições não

f-.-- constantes da pauta da Comissão.
187 1997 ALDO ARANTES Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca da

precedência de maléria quando em processo de volação, sobre as demais
matérias da pauta. nos termos dos arts. 72, §;zo e 181, ·caput~, do Regimento
In\emo.

188 1997 ARNAlDO FARIA DE SA Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem. acerca da
tramitação do Projeto de Resolução nO 149, de 1997, pUblicado em dois
avulsos com textos distintos.

197 1997 EDUARDO JORGE Recorre nos termos do art. 57, XXI do Regimento Intemo,.e no art 57, XVI,
contra decisão do Presidente da Comissão Especial da PEC nO 173195, em
faCA nn indgfnrimentn ria Questão de ordem por mim formutada na sessão
realizada nesta data pela Comissão para elaborar a redação do vencido da
PEC n° 173195.

201 19!H TELMA DE SOUZA Recorre da decisão do Presidente da Comissão Especial de.slinada a apreciar
e proferir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição na 173, de
1995, relativamente a indeferimento de questão de ordem formulada pelo

'2õ3 -1007
Deoutado Marcelo Dada.

MIGUEL ROSSETIO Recorre, nos termos do art. 95, § BO, do Regimento Interno. da decisão da
Presidência em questão de orelem acerca da rEldaçao do vencido aprovada
pela Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituicão nO 173; de 1995.

204 1997 ARNALDO FARIA DE SA Recorre, nos termos do art. 95, § 8°, do RICO da decisão da Presidência em
questão de ordem acerca da não-apresentação, pelo Relator, de

~if
requerimento de preferência para ~o\ação úo relatMo.

1997 JARBAS LIMA RECURSO AO PRESIDENTt= DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONTRA
DECISÃO DO PRESIOENTE DA COMISSÃO DE CONSTI TljlCÃO E
JUSTiÇA E DE EDAÇÃO SOBRE REQUERIMENTO DE AUDIENCIA
PUBLICA, QUESTÓES DE ORDEM E PRELIMINARES DEMERITO
REGIMENTAIS E CONSTITUCIONAIS DEDUZIDAS PELO AUTOR NO
AMBITO DE EXAME PREVIO DE ADMISSIBILIDADE DA PEC 33195-G

i (REFORMA DA PREVIDENCIA SOCIAL).
210 1997 NILSON GIBSON RECURSO CONTRA DECISAO DO PRESIDENTE DA COMISSAO DE

CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO EM QUESTÃO DE; ORDEM
RElA1WA A PREJUDICIALIDADE DO DlSPOSIlIVO DA PEC 33195

I{REFORMA DA PREVIDENCIA SOCIAL).
211 1997 NILSON GIBSON RECORRE DA DECISÃO DA PREsrDENCIA DA CCJC EM QUESTÃO DE

J

.1

ORDEM A CERCA DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE DA PEC 33195
FACE A REJEIÇAO PELO SENADO FEDERAL DA PROPOSTA
APRECIADA PELA CAMARA.

1111~111~111111111111"11389
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218

I I
, 1 i
222 119'lll IEDUARDO JORGE

I
223 . 1998 EDUARDO JORGe

- __ o_. ~____ ._--- ---- ._--
IRECURSO CONTRA DECISAO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM
,

N° ANO
._-

AUTOR
-

1 EMENTA I
212 1997 MARCELb"[ii! DA IRl?c.QIT~ r.ontra decido da PrEl~t1Anc'J.aem Qu~~An dA nrrlAm. ondA 98 pede I

I
I I) indofet::'lento de r1(l':lJri01cnlll de votaçãv cll! propot;,lo;ócs, mJli larmOB do I
ano 160 do RICO.

17- 1998 FERNANDO ZUPPO I RECORRE NOS TERMOS DO ARTIGO 95 PARAGRAFO OITAVO DO

i I I
~ I1CCIMQ.,:TO I,', rL ,N0, CONlflA DE<"I~Ã(J E.M úlJr::STÃO DE OR.DEM
FORMULADA ACERCA DO PROJETO DE LEI 4071198.

1 217 ! lll9A IARNALDO FARIA DE SA 1Recurso conlm _~o da Pr..idência em quastao da ordam formulada na

I I
sessão plenána ut' 1S de dezembro -oe 1Y97 I acerca da presumlOa
cOlnoClêncta da realtzaçao aos U'aDalnos eta Cornt5530 de Consliluiç&u tf

Jusli;a e de Redação na reunião ocomda no dia 11 de dezembro de 1997,

I
, Icom a Ordem do [)os da sessão do Congresso Nacional, contranando o

I disposto no_ § 1ti do art. 46 do R8Q:>':iiimer:;n=I0E:ln=ta::mo='===;;-~=o=-;;:::c;:;;;;;-;d
:,C)98 JOSF GENOINO :~ecorre. nos termos do art. 95. § ao, do Rogimenlo Interno contra decisão do
, I IPresidente em questao <le ordem formuia<la a cerca da apI~o do An. 146,

I no que dls respeito 11 apreciaÇllo prehmlnar da proposta da emenda 11

.-;-;;-===="'-'---1 r.on ..!.III~:;::-o::n::=::a.:-:;::-7-;;-;;-;;;C-::::-:=::;;:::-:L:"::::.:::-.:::=:;:;;:-j
I, -üij-: -lfuEi1NILSON GIBSON Recorra da doclsllo da Presidência 11 CCJR, am quaslao da ordem fonmulada

pelo Dap Amaldo Faria da sa, onde indaga sobra o retomo da PEC da

I

i refonna ~Jmtnl'.àuaL ...a,) Camal"'d dos De~.Jtados. em fatij 00 clKJar",çio de
I proJudicialidodo pdo Sanado I='Gde1'31 de di6poaitil/08 que foram :lIpro\ll8dO'!il na
Câmara. A prejudicialidade retere-se ao § JO do art. 73 e ao incso VI do art,

I
93 da Constituição ted<lr3l. A quesl<lo loi ffiSIIOnclida pelo P,e,",,_ da

I Cama,a na sessão da 03102198, ficando assentado qua se a Casa Legl1llativa
'4U~ r~tt~ i:l vr~ICI UlJt'fd bUV'"tD~V. :;ob50tituiç!o, prejudicialidado 00

I
adição de SEtI.JS dispositi~s 6 necebSária nova apreciação da Casa originaria,
Constou. também. que parta da proposta da amanda 11 Constituição que ja

\ este"l aprovat1a nas di las Casas pode '3er promulgada. sem projurzo 008
lalteiacõils 09noantas <le aorovacão. CU", a""""ocao oconera ullenonnan.... I
IRacorre da decisllo da Pnlsidência em Recurso conlt8 decisão do Presidenta '
da COfTW;'!>OO Esper.:iJI, ,1 qual nega I.m,l·';men~o à QUfJ::.l:iC' de Clderr acBrc8
da ausêncca de parecer sobre o mérito de cada emenda apresentada. como I

Iorav. o artigo 107 do RICO. '---.==;:-:-::-:C=-:-:;;:-.
Recurre Ja deCIsão da Presidéncia um Que~.ío de OrdfJm fc"lnll:OOa p<Ao I
Dop. Edua,do Jorge a outros. acerca da PEC-O.033I9S. onda se aduz que

1--c=,.--j--:-::=+.-""="'"'==07"__--1C,n"""o"fo,,;,,oI~,.•sarv=."a,t1:O~ intQ":'ltkin Ite 1)1 tA tr.:llla I) ~rt !.~O r1n RIIlli ,- ""'''MOO _. ~,~" ~..~, - 0_. ~-~-~'1I Dap Nilson Gibson, onde 50 requa' a declaraÇllo da prejudiCIalidade da PEC-__ t_.- -.-------0033'95 con'tCl!?ndo °S"Pft'lo no_~1!Q..i5·.da Consmuição Fadaml --
22S t998 HUMUERTO cO'", TA RU\,.A.Jnl;f I.ld iJvu~ lId PrMldêntAa em Ouo:dAo de Ordam ac.erca 00 I

I 'procedtmenlos adotados pelo Senhor Presidente da COJl1llsaAo ESpecléll,

'

-221 'I 1998 1MARCELO DE DA ---I ~~:.~P'=;~'~:~r~:.~~~O~3R:,~antoIntemo: conlt8 doclSao <lO
IPreS1C1enle em questao de ordem Iormulada acerca dOS C3lculos EIIaooradas

,~ pela Me.... 0CfTl fulr,..,,,c pr''1ClpIO rj.J prr,pOFClonf1l,dade par1Jdén3. 11 ;aMo à

I---.f-.-I---- co osi das Comissões Pannanente•.
228 l'}!la I JOSEGENOINO Recorre. nos tennos do art. 95. ~ ll" do RICO, da daClslio da Presidência que

, i uk,a. ~,Ia a se:;, ·.jC l"J1I'·.::o·\~,nt:/li~. :l :rH~Si 1.~ "dom '.;(1' ~~ofCI!,.'~ó.:;.\ da

I-~L--; ---- .-...--.-------lse::S8ã==o"o::'d",in",á",n"'a:::a,::n,,la'õI1O::'"",:;-,",,,,,,,;;;;-:;-:-;;:=:::::;:-;::;::::::-:==.-::=;;::-;;:1
229 11008: WLSON GIBSON ! RI1r;Qrr9, nos tePl'TlOS do alt. 95. § 8°, do ReglfTlento Intemo. contra decisão do

I
P, ... .:>ide ue ttn, .,""'.. ':'0 de ".1 J'e.u I furnllJlud<i ",(;&iLod \1.J DtlIilicki I':ll. J"U.";"" <lO I! ' i algumas votações da Proposta de Emenda à Constituição nO 33/95, em

~--- I .. ~ __ ~ .___ v:I1'~ded~~ê~a-º-e~tJ~,!~lan~.c;n0.E.~.~_de.~I~~ao.

~
231_ 11_998. !J_OS_E.C.O_~. TA_ . . I· R""""e, I10S lo.."'" do art. .5, § 8", do ""!limenlo 101."'0, ww-.. d.",oão doI

Pre8idente em qUGIll.Ao do ordem formulada acorca da ~'iber::::llç~ do

_.__ ~enda.a"yI~'la~v~ a!t!~!!Q~ttlçf~~~_':.3ç?.J:.~~º~-'_ ._ __ _
232 1'9'J8 1JOSE COSTA IRacooa, nos 'ermos do art. 95. § 11", do keglmenlu InlOmo, oontra d9CIBàO dõ1

IPresiden1e em Questão cse ordem formulada acerca da isenç.àO, na votação I
PflI.1 c..."'l~!>aÇa" .Il, O-af "Iade· Sfrgiú Na"'d. ~O~ dopuladO$ vo','\ntes que ~

I Imanifestaram prevãamenle pela cassação na fase IOStrulória

Imll~III~~~IIIIII~II::11 390
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--"23"..- -~;-ir)B ARNÃLDO FARIA DE sA Recorre. nos termos do art. 95. § 8", do Regimento Interno. contra decisão do
Presidente em Questão de ordem formulada acerca da prejudicialidade dos
Destaques para Votação em Separado nOS 7 e 8. referentes li Proposta de
Emenda à Constltuicão nO 33195.

241 Hlqg ARNALDO FARIA DE SA

242 1998 JOSE GENOINO

243 1995 ARNALDO FARIA DE SA

246 1998 HUMBERTO COSTA

248 1AAA ARNALDO FARIA DE SA

f-
Z51

'
1008 ARNALDO FARIA DE SA

255 1998 JOSÉ GENOINO

258 1998 ARNALDO FARIA DE SA

1 1999 MARCELO DEDA

2 1999 VIVALDO BARBOSA

3 1999 GERSON PERES

4 1999 PEDRO VALADARES

-S- I !l'39 ARNALDO FARIA DE SA

6 19~9 ARNALDO FARIA DE' SA

--
7 1m FERNANDO ZUPPO

9 1009 GERSON PERES
,---,

2062 (JANI05)

Recorre, nOEl tenno& do ::Irt. OS, § ao, do Rogimonto Intomo, oontro. docisão do
Presidente em questão de ordem formulada acerca do encerramento da
sessão extraordinâria em face da inexistência de Quorum.
Recorre, nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento Interno, contra decisão do
Presldenle em questBo de orcem formulaela acerca da dispensa <le Interstlclo
regimental para apreciação da redação final de proposta de emenda à
Constituição.
Recorre, nos termos do art. 95, § ao, do Regimento Interno. contra decisão do
Presidente em questão de ordem formulada acerca da deliberação sobre
requerimento referente à dispensa de interstlcio para votação da redação
final da PEC nO 33/95.
Recorre, nos termos do art. 57. inciso XXI. do Regimento Interno. contra
decisão da Presidência em Questão de Ordem formulada a propósito da
contagem do prazo referente ao ínterslicio de 5 sessões entre os dois turnos
de votacão da PEC N° 33-M, de 1995.
Recorre da decisão da Pl1lçidôncla om Ques;lào da Ordorn. em quo se pode o
encerramento da Sessão ou o infcio da Ordem do Dia, perante a inexistência
de quorum, e pelo advento das dezesseis horas.
Recorre da decisão da Presidência em Questão de Ordem, acerca da
impo~bilidade da Casa apreciar outras matérias, quando 0C0fl1J a
prorrogação da primeira parte da sessão legislativa, com a finalidade de se
votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Recorre, nos lermos do art. 57, inciso XXI. do Regimento Intemo, contra
decisão da Presidência em questão de ordem fotmUlada a propóSitO ela
tramitação de dispositivos constantes da PEC nO 33195 que foram aprovados
pelo Senado Federal e rejeitados cela Câmara dos Deoutados.
Recorre. nos termos do art. 57. inciso XXI, do Regimento Interno, contra
decisllo da Presidência em questão de ordem formulada a propósito do inicio
da Ordem do Dia na sessão olenária de 17111198.
Recorre. nos termos do art. 57, inciso XXI, do Regimento Interno, contra
decisão da PrElsidência em quest~o de ordem formulada a propól;ito da lida
de Ofesenca do painel eletrônico durante a volacão do PLP nO 249198.
Recorre, nos termos do art. 57, inciso XXI, do Regimento Interno, contra
decisão da Presidência em questão de ordem fon'nulada a propósito da
recondução, pal'8 o mesmo cargo. de Deputildo:s integrantes da Melia em
eleição imediatamente subseQüente. .
Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do Regimento Interno, da decisão da
PreSidência em Questão de Ordem, formulada acerca dos procedimentos
elettvosda Mesa DIretora.
Recorre. nos termos do art. 95. § SC, do Regimento Intemo, contra decisão da
Presidência em questão de ordem formulada acerca da perspectiva da
oco.rrência deprejurzo do Bloco PSBIPCdoB em razão ,da disputa à 4
suolência, com·bloco de menor número de parlamentares.
Recorre. nos termos do art. 57, inciso XXI, do Regimentolntemo, contra
decisão da Presidêneia em questão de ordem formulada a pr0p6sito da
destinação da pauta. da sessão do dia 04/02/99 para a realização de
trabalhos de comissões sem a necessária instalacão das mesmas.
Recorre. nostermos:do art. 95, § 8", do Regimento Interno, da decisão da
Presidência em Questão de Ordem, formulada acerca da retirada de pauta de
rMlJArimAnto dé.ur04heia:
Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do Regimento Interno, da decisão da
Presidência em QuéStão da Ordem, formulada acerca da retirada do Projeto
de Lei n"4.071198.
I1CCURSOS EM QUESTAQ DE ORDEM, SOLICITANDO A NAO
ACEITACÃO DO REQUERIMENTO DE DISPENSA DO INTERSTICIO

1111~11111111111111111~1391
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N" ANO AUTOR I E""ENTA
f----~---

~ REGIMENTAL N... ,NCLUS...O O... ORDEM DO DI'" DA PEr: 637/9!l (CPMF),
'EM FACE DAANTI-REGIMENTALIDADE.

10 1999 fJ\RNALDO F"'RIA DE sÁ iRocorre dei decisAo da Plllsidência em OuestAo de Ordem. em que se
quetitiona .1 '\lotação do requerimento ce dispensa do interstrcio de PEC em

~i
, _ _ (lroc.cdê~ia a aPredad0 de PL C.UJ8 mbléria encontra-M prevS8ta no paula.

1!l9'J ARNALDO FARIA DE S.l Recorre da d<lCisêo da P/llSIdência em auestao de Ordem. em que se
queshonil a prorrogaçào de sessão extraordinária, e em que se pede o seu
encernmenlo

12 " 'l'l9 JOSE GENOINO Recone da dedsão da Presidência em Questão de Ordem. soliatancto a Mo-
aceitaç,io do requerimento de dispensa do intersUcio regimental na II1clusào, da Ordem do o;e da PEC o" 637. de 1999 (CPMF), em face de aoti-

0- '1'9ii5'
reaimentalidacse.

JOSE GENOINO Recorre da decisao da Presldênoa em Quostão de Ordem, acen;:a do
processo de volação do Projeto de Re",iuçAo 05199, referente ao
rela.xamento de onsão de Partamenlar.

14 1999 ARNAlDO FARIA DE SA Recone. nos lenYl08 do art. 05. § 8°, do Rggimento Interno. oonlra df:tcrAAo na ,
í-Imsidê"ICla em qUBstao de OIdem fonnuJada acerca do cumprimento do
interstlcio f8Qimental de 5 sessões para indusão~ ~EC na Ordem do Dia.

15 1999 ARNAlDO FARIA DE SA Recorre, nos lennos do art. 95, § 8°, do Regirnet"to Interno, contra d~isaa da
Pr"~IJén.,;.id em QYe«ao de OfdelTl formulooa <:IceIUI da prejudicialidade do
f~erimento de encenamenlo da discussão da Mensagem n° 910'~7,

16 ,'9'l9 JOSE GENOrNO Recooe. 005 termos do aIt. 95. § 8". do Regimenlo InternO, da decislio da

! ~ Presidência em questão ôe ordem formulada acores do procedImento de, desarquivamenco de propo~s Que eKtgem ê.LpoIamento constituciOnal e,
fe<llmental.

21
1

1999 MARCELO DEDA RocolT9. nos tennos do art. 95, § 8° do Rogimento Intemo, da decislo da

I
IPresidência em Questão de ordem. a propósito da pedido de ~Ui&i~ de

I
documenlos:. junto a Presidência da Repüblica, referentQ a matena ptbIicad8
no Diário Oftdal da Unlao.-1'99'l1 ARNALDO FARIA DE sA Recorre~IiOs-termosdo art. 95. § 8°, da Regimento Intemo. contra decido da
Pres.i~nci3 {"m questJo de ordem. a propO!llo da con\lOC~ dA r.AAdo
ttxtraOfdinária para volação do requerimento de urgência utgenlf5Sima para o

I
Projeto de Lei ri' 4.895199, uma voz Que. na Ordem do Dia da sessIo
ordinana. consta o Proielo de lei Complementar nO 24199. com urgênCIa
con~tltudonal. sobrestando l!l paula.

46 l~.af~ JANDIRA FEGHALI
-

Recorre, nos tenros do art. 95. § 8° do REtglmento Interno. contra decisão da
Presic:Jl.ncia em questAo de ordem. a propósito de esclareCimento soIidtado
ao Relator. referente ao calcukl do benefício da aposentadoria. durante a
dl.SC~~o d9_Prol6tO de L9I rf 1.':/J.7, de 1y'!~Y.

264 1999 INACIO ARRU DA Recorre. nos termos do art. 57, inciso XXI, do RegtmenlO Intemo. contra a
I deCIsão da Presidência em questão de ordem furmulada a propósito da

I alagada prejudiciatid_ do requerimenlo de urgência _lado ao PI.
4.071198.

265 11999 ARNALDO FARIA DE SA n~:"rJe, nos termos ~o an.. 57, inciso XXI, do R9glmento Intemo. contra

I deCisão da Presidência em questão de ordem formulada a propósito da nao.
dl5ll'1bul~ dos avulsos do Proislo de L9t nO 4.898 de 1999.

286 I1999 ARNALDO FARIA DE SA Rúoorre. nos lermos da art. 57, inCISO XXI, do Regimento Interno, contra
dccis.1.o da PrBSidAncla em questão de ordem formulada a propósito da
indlca/;ão do:.: membros da Comissão Rttoresenta~va.

85 1'2000 SÉRGIO MIRANDA rRecorre. no6 lenn06 do 3rt. 96. § Q<l do RegimaP'llo lntemo, contra decisão da
IPresidência em Questao de ordem. a prop6srto da abenura de prazo para
inlerposJção de rea.no contra parecer lerminativo proferido pela ComlS8Ao
E~"'~::lol destinada a apt8Ciar o projelo de lei de responsa.bihdade fiscal.

88 2000 ARNAlDO FARIA DE SA '1."',~o'1e. IlOS 'uml06 do art. 95. § 8'" do RagilllE:1nto InlE:lnJo, cootr,J dec.iftAo da
?residênoa em auestão de ordem.

67 2000 LUIZA ERUNDiNA Recorre. nos lemos do art. 95. § 8Q do RegWnonto Interno. contra decisão da

r~lui;1J '~NGIõ MIRANDA _.- --
PreSIdência em auestão de ordem.
RecOlTe a Comissêo de Coosutuição tt Ju~(iça e de Redação contra a

~ I L._ Oecisao da Presidência em auestão de Ordem. obietivando a Dromula~o

ImIIIIlIWIIEIIIIIUmillgIII13~~
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RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

N° ANO AUTOR EMENTA
parcial da Prooosta de Emenda à Constituicão nO 472 de 1997_

74 2000 ARNALDO FARIA DE SA Recorre à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação contra a
Decisão da Presidência em Questão de Ordem acerca da possibilidade de a
Camara dos Deputados alterar o texto da Proposta de Emenda à ConstituiçAo
Iln 472, de 1997, que trata de limitação da ediCão de medida!!' provi5Óriaa.

75 2000 JOSE GENOINO Recorre à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação contra a
Decisão da Presidênda em Questão de Ordem pleiteando fique sustada a
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nO 472, de 1997, na
Camara dos Deputados, até Que haja decisão de Questão de Ordem do
Deputado Sérgio Miranda sobre a aprovação de dispositivos da Proposta nas
duas Casas do Congresso Nacional.

78 2000 WALTER PINHEIRO Recorre nos termos do art. 95. § 8°, do RICO. contra a decisão da presidência
em Questão de ordem, acerca do retomo, ao Senado Federal, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 7·B, de 1999 e a apreciação, pelo SenadO Federal,

---_.- da Prooosta de Emenda à Constituição 264-A, de 1995.
81 ~()OO JOSE ANTONIO RECORRE CONTRA DECISAO DA PRESID~NCIA EM QUESTÁO DE

ALMEIDA ORDEM. NA VOTAÇÃO DA PEC 96192. REFORMA DO PODER

-- JUDICIÁRIO.
-82 - 2000 ARNALDO FARIA DE SA Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do Regimento Intemo, contra decisão da

PreSlOênCla em questao de ordem, a propOsito da apreClaçao ao projelO de
Lei nO 4.257, de 1998 anteriormente à apreciação do Projeto de lei n° 2.320,
de 2000.

84 2000 SERGIO MIRANDA Recorre à Comissão de Consütuição e Justiça e de Redação contra a
Decisão da Presidência em Questão de Ordem, objetivando a sustação da
tramitacão do Projeto de Lei nO 621, de 1999.

85 2000 JOSt ANTONIO Recorre da Decisão da Presidência em questão de ordem, acerca da
AUAI:IDA desobediência aos principias de técnica legislativa na apresentação da·nova

redação dada à Emenda Aglulinativa n° 52, durante a apreciação de
destaques à ProDOSta de Emenda à Constituição nO 96-8 de 1992.

90 2000 VIVALDO BARBOSA Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do Regimento Interno, conlra decisAo da
Pre~idêm;iaem questillo de ordem.

93 2000 SERGIO MIRANDA Recorre da decisão da Presidência em questão de ordem acerca da
obrfgatoriedade de apreciação do Plano Nacional de Educação pela
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Projetos de
lei nOS 4.155198 e 4.173(98). .

155 2000 LUCIANO PIZZATIO Recorre, nos termos do artigo 57, inciso XXI, do Regimento Intemo, contra
decisão da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito das obras
inacabadas em Questão de ordem formulada acerca de pedido de vArificação

11Ii-
de votacão.

2001 JOAO HERRMANN Recorre contra decisão da Presidência sobre questão de ordem levantada
NETO pelo Deputado A1oizio Mereadante, na sessão havida no dia 28 de novembro

de 2000, pertinente à interpretação das normas regimontais relativas à
proporcionalidade partidâria e sua aplicação à eleição da Mesa Diretora em
fevereiro de 2001.

119 2001 PAULO LIMA Recorre,nosterrnos do art. 95, § 82 do Regimento Interno, contra decisão do
Sr. PreSlelente sobre questao ele ordem levantaaa pelO Deputadó AIOlzl0
Mercadante, na sessâohavida no dia 28 de novembro de 2000, pertinente à
interpretação das normas regimentais relativas à proporcionalidade partidária
e sua aplicação à eleicão da Mesa Diretora em fevereiro 002001.

121 2001 JOSE GENOINO Recorre, nos termos do art. 95, § 8° do Regimento Intemo, contra decisão da
Presidência em Questão de Ordem, acerca do conceito de maioria absoluta
no orimeiro escnrtlnio oara eleicão da Mesa Diretora_

124 2001 ARNALDO FARIA DE SA Recorre. nos lermn!'l dn art. 95, § 8°. contr:;l decisão da Presidência em
questão de ordem acerca da votação do requerimento de prorrogação dos
trabalhos da CPI da Nike.

127 2001 ARNALDO FARIA DE sA Recorre. nos termos do art. 95, § 8°, contra decisão· da Presidência em
,questão de ordem, acerca da apreciação de reauerimentós de uroênCia.

128 2001 ALEXANDRE CARDOSO Recorre, nos terrnos do art. 95, § 8°, do Regimento Interno, contra decisão da
_. Presidência em auestão de ordem formulada acerca de exame de

11~1111111111111111111111111393
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N° -"Mió --'-,iUTjR-~, -- _ _ ~~ÉN~T"'A::..,....,..,.------ _
subemenda subslltutMiII of8f'8('ida ~ ro' o (I", lei

128 2001 PROFESSOR LUIZ,'\IHO Rf'c::OrTe, nos termos do art. 95, ~ 80 do Regimento Interno, contrn decisão da
F. ..l~ d'tt.ll...l"; f,j. i: Ql . ~k.~1 d:" ord<Jm ~rti! d.. , aprl.-<Cic.~ Jtl ;aq j;rill n;~ttJ .:! I
in'f'ersão de uta. __

131 2001 ARNAl.DO FARIA DE 5 I Rtn:Ofllj, rK~ ttlrTTl(15 dQ art. 95, § ao. do Rttgimento Inlemo, c;onl:ra decisjo do
"I ~rl:~dant.t.. & ''1'''_ ::.LlQOQ ;"IrOúffi a~Ój Ód apllc:.açàU do ,J;~H.. ",IU nl. a,\. Ú~, I

§ 6", do Regimento Intemo na aprovação de requerimento de prorrogação de

f1j.,t :?IJo{J '1 "" .NALL,-.FARIA Ot: SA_. ~:Orre. n\,);-1AI"ÕI"'~-0tJarl. 95:§8" do Heglll18mO Ij,wmo. con.ra Úeet5aO til
j I PreSidênCia em questao de ordem acerca da votaçAo da redaçao final do I
; _'_ ___ ~ 7_~--',to_!1')1(."""";"'·lf'~I1I.,!-n°'1l:ç~ _

1

133 12(j(J 1 KRNALDO FARIA Df. SÃ Recorre. nos 1')I1'l1CS do ano 95. § 8". do RICD. contra deCIsão da Pre&ldênoa~
_ __ _ __ _ _. .-g!!'.~e~o~ ordem sobre urgênCIa consUtucional.

11":.0 ~O'.I 11..." ,~ GnmlNO Rc _L>rTt: •• ' J;) f" :·5 10 ;,Ir:, r -j. ~ 8.... [."".·'lla d,-c~o d.l Prrsidt,nc:ia r, 11
I1 questão de ordem aco"'" da regmentalKlade do arquivamento do j

requonmonlo dê urgêncio aprucenl3do õlI0 Projeto dQ RHOlu~ nO 116, CIo
201)1, em ta; .. d aplica,. ':J ,:0 c' ~j... :~ .• 11': .~. 102. j 4°, do Regrner,lo

I Interno. I

I

I l~i--I-~'iíil-f'-fl-oF'~EC;;SC;;SC;;OC;;R"'L-;U"IZ""'''N''Hc;;oc-l-~R'''oc''orr=e-,-nos-:t-ennos--do:-a'"'rt-:.9"'S-;,-;§-;aC'",-d,-o-OR-;eg-:im'-.-n:-lo-:,-;nt"'e"m-;o-,con"""':-tra-:d:-oci"sa=o'-d:::-a
PIt.l~IOéIK,;l.j llll. ~.....suo t1tl :.H'L~çm ILI'~lL;_Ja _ ;.., .~:.t(\J U8 <-rõld.;)O'I1d'.,.âo l.\I,'
requerimento Que parcela a volação da Emenda nll J do Senado federal
oIerecida ao Proieto de I ai Cof'l'lf)lQor.llnté'lr nO 8. de 1999 • PrevKtênaa

..-h ;;;;+'õDi"";r;"''A<'''N",-.--i-C~om,!~p:;;le,,rne::::n:,ta;;I.====ru'''Oo-;;:Oo;;:::;:;;:;;o.co:;;;;;::;;-:=:;::;-;;::;;::;;:;;:-;;;:-lI1150 I 2001 ARNAlDO FARIA DE SA Recorre. nos termas do art. 95. § 8°, da Rflglmento Intemo, contra d~isao da
! ' Prt:lsid~nct-3 erJ" QIIt'S~;'tO dn ordem <Kerca 'la rOQ'.J1)rirnooto (1e r.', rf'l:'f~jÇ1l" di. I

L.........L,,,-;;:;-t,,,,,,,il,=="""'rT."- funClonamenlO de CP!. I
! 151 12001 LUCIANO PIZZATrO Recorre, nos termos rio art. 57. iociso XXI do Re(limemo Interno. conlJa:
I r.1('risõ.) f'f) Pre·li.{f'~ la 'Ja Comj~o df:l Dt:fe.:~ '''0 ::o/"l.;;~rrkklr. I.1[tir'

amb;ente a Mlnonas. I
I 112 12001 JOSE ANTONIO Recorre, nos termos do ari. 9S, § a' do RI, conlra doeisao da PresldOOCia em I

,'\1 MEID,\ C!l~;;Gl:,o ~o ('I:'~OI" f·- "lT1\.l:;,rto '~:l =:;C~~ p~o,..~';;) (.'" : 'l do ~I;"\O do :001. I

! I I Il:tferente a tramitação da i

:r-,-;;,--;-:;=.,-t=====~==-;,--1':~:,~"b,-,re,-2_,-~,-J~}: d~~~,j,~~t~~~ú:t,~;jd~;:r~~~c~~ ~o geral I

1
173 12001 I PROFESSOR lUIZlNHO ,Recorre contra O8CISOO da PreSltlêncla em Quest3u de Ordem aoorca da I

i prejudicialidade dos destaQues de bancada )1 B 04. ofer&c:idos ao PRC

~
~,~lSpÚi. S. r.~ .JliC<' rann,nental'J

IH 200il ARNALDO FARIA DEo SA I Recorre oonlra Deci~o da Prosidêno. a"""", da quesIao de ornem
I S\JsClt.lda pelO orador sobre 8 traml'..açao na Câmara dos [)<:.out.-.dos. d3~

~ hd ~
I tI...CKl•. :> FI,)"' ....... ,ií:I~ e~ltdd<:lS dtnrJS Gd IJrtJnlu1gaç<íO u.:t cJl ar.W

__ _ __ Gonst!!uClonal que regulamenta as suas edlçlles. ,--,---;-,---,-:----,----,--1
195 11001 AI EXANORF r..ARDOsc, Roco,..., f"..cntr~ fiArI~~o d:l Pr,,*,irtAnrl<1 QIIP. inrl9huiu OUAStAO 00 rn1Am

I acefCél oa If1CO.lô\1h..~cilldad~ do F'L. f>48J.101. do Pouer ExecUlIYú, I
refereme a a'ltera Q 08 à\soosiWo da ConsollDil o das leiS do Trabal'no

210

11!lllmll~!IIIIIIIII'"394
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RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORD~M

I N~.:r~ AUTOR EMENTA
nft 203. de 1995 (traia da propriedade de empresas jomal/sticas e de
radiodifusão sonora e do sons e imagens), constante da pauta da presente
sessão extraordinária, tendo em vista que a Proposta de Emenda à
Constituição nO 407, de 2001 (dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF), incluida na pauta da AAS-c;.lio ordinária.
encontra-se eto processo de votacão.

215 2002 ARNALDO FARIA DE SA Recorre, nos termos do art.. 95, § 8" do RICD, contra decisão da Presidência
em questão de ordem acerca de convocação de sessão extrarordínária para
apreciação da Proposta de Emenda à Conslituiçc'io nn407, de 2001.

221 2002 ARNALDO FARIA DE SA Recorre, nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento Interno da Camara dos
Deputados, contra Decisão da Presidência em Questão de Ordem acerca da
impossibilidade de votação da redação final da Medida Provisória nO 14, de
2001, que dispõe sobre a expanSãO da Olerta de energia ,emergencial. em
virtude de a referida MP ter sido alterada pelo Relatorem Plenário.

222 2002 ARNALDO FARIA DE SA Recorre contra Decisão da Presidência 'lue indeferiu 'luestão de ordem
acerca do sobrestamento das pautas das Comissões, em face de dispositivo
que determina Que todas aS demais deliberações legislativas da Casa serão
suspensas se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não apreeiarem
as Medidas Provisórias no prazo de 45 dias.

224 2002 ARNAlDO FARIA DE sA Recorre da Decisão da Presidência que lndaferiu questão de ordem acerca
da impossibilidade de Projeto de Lei de Conversão alterar Medida Provisória
ainda não apreciada pela Câmara dos Deputados. a propósito de
questionamento suscilado pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá quando da

i apresentação do Projeto de Conversão ofm"ec;ido à Medidll Provis6rie na 17,
de 200~, que "dispõe sobre ramíssAo da Con'tribuiçlJo para o
Oesenvol\limento da Indústria Cinematográfica - CONDECINE. de que trata o
art. 32 da MP nO 2282-1'-

226 :.1002 ARNALDO FARIA DE SA Recorre da Decisão da Presidência que indeferiu questão de ordem acerca
dainconstitueionaJidade da Medida Provisór1a nO 28. de 2002, que· "dispõe
sobre normas gerais de direito penitenciário", em face de a aludida MP

--- versar sobre maléria orocessual oenal.
227 2002 JOSE ANTONIO Recorre contra Decisão da Presidência em questão de ordem suscitada·pelo

ALMEIDA Deputado José Antônio Almeida acerca da possibilidade da Câmara dos
Deputados examinar Medida Provisória que dispôesobre matéria vetada pelo
Presidente da República, e que o velo em apreço encontra.se pendente de
apreeiação do Congresso Nacional, quando da votação da Medida Provisória
nO 22, de 2002 (altera leoislação tributária fooeral).

228 2002 JOse GENOINO Recurso contra Decisão da Presidência que indeferiu Questão de Ordem do
Deputado Jo~é 0000100 acerca da tramitação de Projeto. de .D=reto
LElQislativo oriundo do Senado, em face da decisão que o Plenário tomará
com relação ao Recurso nO 211, de 2002, contra inconstitucionalidade do
Projelo de Decreto Legislativo nO 1.621, de 2002 (susla os efeitos da
ReSOlução do Tribunal Superior Eleitoral que resulta na verticallzaçao aas

229'
co\i9açõespai\i(\árta~para a~e\e\cõe$\. '

2002 JOSE GENOINO Recorre contra Decisão da Presidência acerca de Questão de Ordem
suscitaaa .pelo Deputado José Genofno sobre a competência. para
apresentaÇão de reCUrsos contra deeisão da Presidência sobre malélia

--- -- --- Droveoiente do Senado Federal.
7.34 ~'(I02 ARNALDO FARIA DE SA Reçorre contra decisão da Presidência em questão de ordem suscilada pelo

nepulm1n Amalrlo F~ria dA ~;!t ~Cêrca M im~bilid;v1A rll'l 'liotaçãn pRI~

Câmara dos Deputados de quaisquer Medidas Provisórias antes da
apreci~o pelo Congresso Nacional de várias outras editadas anteriormente
à oromulgaCão da Emenda Constitucional nO 32, de 2001.

4. 2003 AGNALDO MUNIZ Rocorro, nos tcnnOs. do art. 05, § ao, do Regimento Interno, contra dócisão da
Presidência em questêo de ordem formulada na sessão plenária de 25 de
fevereiro de 2003 (notas taquigrãficas anexas), acerca da preferência, sobre
matérias urgentes, de Medidas Provisórias que não estejam sobmsmndo a
l)auta,lJtllll WIlIU llu ueliCulllprimtmto du di5pUslUvo wn:stilucio?al ~Utl prevê
a necessidade de exl:lme e emissão de parecer-.JlOl' Cornissão Mista antes da

11I~11~1111111I11111111111~1395
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:.;.·:~~:i/' .. CAMARA DOS DEPUTADOS
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~
'r: _..... __~I'CUR50 C~N.T~A DI'CI5ÃU DI' PRI'SlDI'NTI' 10M QUI'5TAO De ORDeM

N° ANOí AUTOR EMENTA_ ! _.. o_o !apreciaCào de Medidas Provisórias Delo plenáriu da camara dos Deoutaclos.

r-'i-h~,),,:i iPEnAO HFNRY Recorre contra Decis30 da Presidência que ooferiu Questjo de Ordem
, I I .suscilada pelo Depulado Pedro Henry acerca de in"""",stiv<lade do pedido
I I do \'i~to. collcibdo paio orador. do projoto d.O loi do convers.!llo oferecido :li.
I J Medida Prov1s6ria nO 86, de 2002 (cria carços .efetivOS. cargos comi~ionadoS i
~__j e grar;r,caçôes no amDilo da AdmlnislraçãQ.p"ubllca Federal/. '
I 16 I?003 IANTDNIO CARLOS IRecorre. nos lermos do art. 95. § 8" do R"9imenlo In",mo. contra doosão da I
. !PANNUNZIQ PrttSldencra em QU8tilao CID Onl~m rurmulWCi 1'i;I Sb~U 1J1ttt1;:'liv Ct: 06 ua I

I
I
abril de 2003, acerca da Impossibilidade da apreciação das matérias I

constantes da Ordem do Dia. por {lnten!ier que a pauta está sobrestada I

.j
I devido a retirada do item 1 - Medida Provisória nO 106, de 2002. tendo em 1
visla a S<lhc.ldcao de praro, ""lo f<oIalQr, ooro aornsentaeão dO seu narecer. '
Recorre, nos termos do art. 95, § ao, do Regimento Inlerno, contra dodsao da
PrE'sldência em Questão de Ordem formulada sobre distribuiçao de avulso do
parecer ofet'ecido a Me<lida Provisória 11° 113. de 2003 {Que estabelece
norrras para a comercializaçã·, da produção de soja da safra 2003 
TRANSG~NICOSI.

2003 I EDSON DUARTE

I

25

~l ~OO3 ALBERTO FRAGA RecerTe contra Decisão da PresidênCia acerca da nâo conoossêo da palavra
ao orador.

211 2003 INALDO LEITAO Recorre. no. lermos do ano 96, § 2" cle art. 55, ambos do RICO, con1ra
\ decisão. em R~clamaç.ão. da Presidência da Comissão de ConstituiçAo 8

~
Justiça e de Redação, acerca da correta interpnllação e aplicação do art.
202, '-'01..1. atinontc à admlaaibilidlldo de orooo&t6 d" emendo 1& Con3tlluicAo.

48 12003. ARNALDO FARIA DE SA Recorre da decisão da Presidência em Quest.lo de Ordem nos lermos que
especifica.

r-----s-o--r003 AlBERTOGOlDMAN Recorre contra Deasao da PresidênCia que indafenu questão do ordem
I. acerca da inconstibJcionalidade da Med~a Provisória n" 122. de 2003 (dispõe

I
o dlrricionament<l de depósitos à vista caçd:;:Joos palas instituições financeiras

I :lara operações de crédilo destin.adas a popolaçào de baixa renda e
mrcroempreendedoms. autoriza o Poder Executilt'O a instituir o Proqrama de

I
I

I lr"lcenti...·o à Impfemenlaçao de Projetos de Interesse Social· PIPS).

I
RECORRENTE: Depul_ ALBERTO GOLDMAN.

: . R:::CORRIOA· Presidência da Câmara dos Deputados.
, , I 'ASSUt\TO: !"Acorre, nos lAf'mOfli do Arl 95. § 80. f'1n R9Qimanlo Itltamo, contra

'~ 'I decis..io da Presidência em questao de ordem formulada na sassAo planaria
de 12 do agOS1o da 2003. acerca la Medida Provisória n' 122, de 2003

! IInalas lag~áflcasanexas).
·71- tJfXn rEDUARDO CAMPOS ROCQrTC. nO'J 10rm08 do 0It. 06. § ao. do Regimento Interno. conlro docisôo do

___.l.__' ...LCP"'re"s"'i~"ê"nc"ia"_"e"m'_'a!l'llMlS~!'!ta~o~de!!!.-'ord"'-"'em'!!!..!'form~~ul!!'ed~a"__"na"__'se~ssao"'-~'..1!"DI.e",na"",ria"--,de",--1"S'..'d,,,e1J
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RECURSO CONTRA DfCISÃO De PRESIDENTE EM QUESTAO DE ORDEM

-lf_. -~()- AUTOR EMENTA----
setembro de 2003, acerca da impossibilidade do encerramento da sessão por

f.---:=-_--
~OO3

esgotamento de prazo, quando houver orocesso de votação em curso.
79 JOAO GRANDÃO Recorre contra a decisão do Presidente da Comissao de Agricultura e PoIflica

Rural, indeferindo a Queslão de Ordem apresentada ao Parecer do Relator

~
M PL nO 740 /2003.

~n()~ ANTONIO CARLOS Recorre, nos termos do art. 95, § 8", do Regimento Intemo. contra decisão da

I
MAGAI HÃES NETO Presidência em questão de ordem fonnulada na sessao plenária de 15 de

! outubro de 2003, acerca da anti-regimentalidade da emenda aglutinativa
! I global oferecida ao Projoto de Lei Complementar nO 72, de 2003, por conler

~1õ4-~ ;>003
matéria nova.

ARNALDO FARIA DE SÁ Recorre, nos termos do art. 95, § ao, do Regimento Intemo, contra decisão da
Presidência em questão de ordem formulada na sessão plenária de 17 de
dezembro do corrente ano, i2(;tlllÃ:l das I-'tlfli:diü,u.J115 qU6 serão aplicadas aos
parlamentares que porventura se ausentarem das sessões no período de

'11i- autoconvocacão.
2004 ARNALDO FARIA DE SA Recorre contra Decisão da Presidência em Questão de Ordem acerca da

realização da eleição dos membros para comporem o ConselhO lla
República, em face do sobrestamento da pauta.

141 2004 CELSO RUSSOMANNO Recorre contra Oecisão da Presidência que acolheu Qquestão de Ordem
suscitada pelo Deputado Tarcisio Zimmennann e incorporou ao Projeto de
Lei nO 2.109 de 1999 a exoressão "trabalhistas',

142 2004 CLAUDIO CAJADO Recorre, nos tennos do art.95, § ao, do Regimento Interno, contra decisao da
Presidência em Questão de ordem.

146 200'1 ANTONIO CARLOS Rocorre contra Decisão da Prllcidgncia na Questão de Ordem n"44"04 qllf'l
MAGALHÃES NETO protes\a quanto ao fato de o Relator da Mell'lda PTO'ilSÓna nO 19"1, de 2004

(dá nova redação aos arts. 1°e 2° da Lei nO 8.010, de 29 de março de 1990, e
acrescenta a alinea "r ao inciso I do art. 2° da Lei nO 8.032. de 12 de abril de
1990, que dispõem sobre importações de bens dostined03 à PQsq",iso
cientlfica e tecnológica e suas respectivas isenções ou reduções de
impostos), Deputado Renato Casagrande, ser também Autor de emenda a

I
ela apresentada; alega contrariedade à disposição l'9ÇIimental que veda a
Autor oe proPOSIÇ30 ser dela Relator, ainda que substlluto uu IJ<In;ii:lI;
acrescenta que o parecer proferido pelo Relator foi pela rejeição da referida

~- emenda.
::>nri5 ,JORGE ALBERTO Recorre da Decisão da Presidência na Questão de Ordem nO 505 acerca doI .

inicio da Ordem do Dia.
161 2005 ROBERTO FREIRE Recorre. nos lermos do art. 95,§ 8", do Regimento Interno, contra decisão da

1----
~nl JARnO CUNHA

- Presidência em Questão de ordem.
-'1ir /00'\ RAl:lIfl;O mnlf;l nAr.íAAO da r.omi~~iio dI>. Fin~nçM f'l Tribulação que denegou

e-----m-~
I orovimento à Reclamacão 01/2005, nos termos do art. 96,.112° do RICO.

2005 WALTER PINHEIRO Recorre contra a Decisão da Presidência em Questão de Ordem (00 nO
539(05) que esclarece ao Deputado Walter Pinheiro acerca da Decisão da
Prcsidôncio na ao nO 536106 sobre e aprooiaçõo de mstériSG deliberativ3G
não \eQ·IS\ativas.

194 2005 RAUL JUNGMANN Recorra contra Decisão da Presidência na Ouestao de Ordem nro 575. de
2005.

ZÕl 2005 ARNALDO FARIA DE SA R.ecorre da D6Clsao da Presidência em Quostao U" Orul1m acer'Cé1 da
concessão da palavra ao Deputado André Figueiredo com aparte do
Deputado Moron; Torgan durante o período Que deveria ser destinado ao
PeQueno EXDediente da Sessão Ordinária.

20Z ;!Ull~ MAHl:I:LU ORTIL Recorre da Decisão da Presidência em Queslao ele Ordem acerca do
entendimento sobre encaminhamento de votação, vez Que os arts. 117 e 192,

~

Il? 8", apresentam normas conflitantes.
2D7 2005 ROBERTO FREIRE Recorre da Decisão da Presidência em Questão de Ordem acerca da

transformação da sessão ordinária, convocada para o dia 29.06.05, às 14
horas, em sessão extraordinária, mesmo que o tempo regimental tenha sido
atendido.

'-09 2{}OS .I0AO AI MFlnA RAt:n1TA na nAr.i~o ria Prf'l~io1An~iA Am OIlA~tl!ln M DrriAm (00 nO 597/05)
L_______

--.~~ ----- sobre a imoossibilidade de apreciação do requerimento de urgência para o

'." CAMARA DOS DEPUlADOS
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:': ~~I.',. CAMARA DOS DEPUTADOS

'(-' ""-.. - ~--RECUR50 ~~~TJ'A~~~CISÃO DE "IlESlOENTE EM WESTAO DE OlID1:M
: I
I ... ANO AUTOR

u. _______ • __~!!~~A . I
I

1--.- -------
Prr:iet(.r de p,. iO~t..;ão nV i48!C-'.:. L'I:~S ~jo constava d.:.r. ~l'1a t:tj Co')nVOC"1Ç...",o .
desta sessão extraordinária

211 1005 CLAUDIO CAJADO RecorrE' da Doc,'lão da Prasi<lência em OueslAo de Ordem acerca do

"216 12OO5! DtMAS RAMALHO
. ~r ... etr...mer~· .~~ J_'-&.', .:J<Jurdlf;jria C :v,c-J oi e\lldenlli (alta de nJ".,,'Uf: .
! RecOrTO do ÕOCIsd,O d3 PrOGidóncia da COim3I"D dos Ooputadoa em a'U..I~o
Ide 0'1em (:lO n' 6(6105) suscilada peto Dep"tado JUlio Dotçado noI , ICOOSe>,lLO Cf; ~tw t: ~corc Par1etmentdr acerca da sua SUbsutldy.kJ nO

~-200~" ~ referido Conselho.
ARNAI 00 FARIA DE ~ -Rp.'..t '-I ":' L!(J l.l1\..i::>ao Ud PIl't;ilh')nlj:;:ll t'1II QUttblaV w Onltflfl, {UIlIIUletlJd IJt'Iu

24 t I :;Q(I~INIL SON MOUJ;lAO ,RQcorro d,"1 Docio~o do PrOG\~ncl:l om QU06tõo do Ordom de acolher

I I
, ! Rl:qucnmento apro-wado pelo ConselhO 00 f.1ICé1 e Decoro Panamenlar, em

131/10105, prorrogando o prazo para a apraciaçAo do p~ disciplinar
'_ ==----r.- __. - . _ instaura_rio conl'" '!.D~'!!o~J~..Qi'~uJQ9 640105) ...7"-----,-,,--.---JI'" i'"~ I.~.'=~m "-- "'~ "' -,,~ ." ",,- "' ""'o,--~I intemoesUva. (ao n' 65(105).

I Iue;>. l..Jiz ~vrglO, acerca da validade de alo praticado em reunião DO I
f---;;-;; i (...Consclho de EtM;o e Decoro Pal1llmentar. I
. ~3~ 7qrl'"1 RnNA1 no ("lIMAS I(-·:·orrl:.' da Decl~(. da Presidência dI!'! dt;.lerminar, de oficio. a votaç.\o'I 'nominal áO requerimento de relitada de pauta da 58SsAo Ordlrh~ria de
i i 125.10.2005. da Medida Prov;silria n' 258105 (Dispõe sobre a AdminislraçêO

l
. ,Tr butôrld Federal e dj Ol:tras provldênr.iJS.(ria a Su26' Receita} -~

il7 120r)~ !PAürifRNEY AVELlNO Recorre da dec;s;;o da Presi~ncia de anular a Sessão Ordinéria realizada
dia 21/10J2oo5, em deferimento da Questão de Ordem do D&putado Nilson

I I
MJlJr.:J~,. quu alugou a {dita Jo l;JOH,m r~lflll;nliJ: para i:I ra.:llizaçAo tla
mesma.

e Ordem, contra a decisão do Presidente da
e Justiça o de Cidadania. acerca de questão do

Of~.--,-7"--;--.",---,=--,.--,-,--;-----,:-:,-=--,-71
llttcl~:J llit PI~lle"I.;ict ttrll lIâu ItMlI~r ti Erlltrndd
9 da fu~c <'o lo'lcto da 'APV 288106 com a Emonda
De . Clãudto Ma rtlio.

onstlhJição e Justiça e de Cidadania da deetsão da
coo"-' iml·)mpe~,~i .. .-l sua ""ji)ji~...t..1Ç,C· dt: rtlcu·so com

90106
questao de ordem acerca da diSCUssão e votação

atar ~o rucilubto dl.b 'hJ:.6~, ~,">J ..:05 "lJüsc.nlados a
'Ovada por meio da Emo~~?li MPV 2BlllÇ6.

ConstilUlç;k) e JUSliça e CidaCL:mla contra a decisão
ao de Urdt:m, aLdlt..J da proflCIQJ..,Ao da se'Sobêu;
a ~. o;.Am 'lIIP o rrrY'A~ tip vnlW'~n ltVP.o;:.o;.A o;.AI

I1Jm regimenlal para delibe....dçAo não tinha 8100

rida pela Presidência em Questao de Ordem a
b~-1o do Proleto cko loi nC 6003101. quo dotormi"·J

pOr onanta sexual das ssoas.

Prã-5idél1cía da Câmara em Oueslão de Ordem a
. ro >,K',l', da nlel.;ao do MIOIst'o d0 Tribum'll de Conlas dtl Untão pel<'l C~rnar~i

IlJo::, OcIJUI<2Uu=:t cllllaz.. 4ut1' ~Ilhd bIÚU d",,~Ii:ttJd d IlIrJk.d't3u du Sttni:llJu IJGld d
. -.: ~ag~ ue lhe cabe or considerar n30 ter sido analisada a necessidade de SEI

1- 283-
._- ,;~.o (I ,=:Hnn d~ i..l<.n.,· do
~onG DARCI COELHO Recursao em que!lãod

Com~,ya de Consti1uição

f -- ordem 18vanlada IVlltO aut

I "1" ?f)flG rERNANDO CORUJA Rljl.AJlll:I ... CCJC <;OlIlra et,
I Aglutin:'"ltiva ~~1 ( rO":J..'It.Jf't

I
, n· 27\, de sua autona e dO

293 ~0<16 ROOSON TUMA !Rocooe é Comissllo de C
, P~~'s,(', .~.;ic.l , m ".f' (Jaco

-2006 jFERNANDO CORUJA
iE!~'!~s~~Q06

2114' fRAcorre contra ctecisão da
c : MF·J 2'.. 1:01;, JOr StJ v

~.

;'0061 ARNALDO FARIA DE SÁ
Ipensionistas, maléna ta ai?

29ll , Rl'!'cCJrr~ ~ ~,'mjwo deI'.> I"'"~J~ ,... vrr. Que"
fxtr;:t,nrchntln.:l flOr mau;. 11m

In I' arrl VPi.l ::lua o quo
: d",r,Yldv

310 2006 PASTOR PEDRO IRecorre da decisão prole
RIBEIRO rú ..pg,lo do nulld~do dD W)

Is.inções à dlscruJoInaçào
315 2006 EDINHO BEZ IReo_me da decisão da

Imllllllll'i~lllli~n!1I1 J9K
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N° I ANO I AUTOR I EMENTA

1

~+-\--~=":":=---l-IP-a-u-ta-r-a-v-otaç-ã-o-so-m-e-nt-e-a-p6""s--':a::':a:::':p::':recJ":';':'::a~cã~o-pe~la-c=:-o-m""'j'--ssão-=--de:--:F"'"in-a-n-ça-s-e-l

Tribulacão.

RECURSO DO CONGRESSO NACIONAL EM QUESTÃO DE ORDEM

N° ANO AUTOR EMENTA
2 1998 WALTER PINHEIRO Recorre. nos termos do art. 132, § 1°, do Regimento Comum, contra dedsão

da Presidência do Congresso Nacional, em questão de ordem formulada
acerca da prejudicialidade de Medida Provisória.

2 2000 ARTHUR VIRGIUO Recorre, nos termos do art. 132, do Regimento Comum, contra decisão da
Presidência do Congresso Nacional em questão de ordem fonnulada acerca

------~--

de indeferimento de pedido de verificacao de Quorum.
2 2001 WAlTER PINHEIRO Recorre, nos tennos do artigo 132, parágrafo primeiro. do Regimento

Comum. contra decisão da presidência do Congresso Nacional em Questão

';;.õõf
de ordem.--J--

SÉRGIO MIRANDA Recorre, nos termos do art. 132, do Regimento Comum, contra decisao da
Presidência do Congresso Nacional, em questão de ordem fonnulada a
propósito do encaminhamento e apreciaçAo do I'91at6rio de gestão fiscal,

r-------
2001

previsto no art. 52. da Lei de ReSpOnsabilidade Fiscal.
4 ALBERTO GOLDMAN Recorre da decisão da Presidência que indeferiu questão de ordem sobre a

constitucionalidade do Requerimento nO 72, de 2001, de criaçao de CPI Mista
para apurar irregularidades que menciona, no êmbito da AdministraçAo
Pública Federal.

143 2004 JAMil MURAD Recorre, nos termos do art. 132, § 1° do Regimento Comum contra decisão
da Presidência da Mesa do Congresso Nacional em Questao de Ordem
formulada na Sessão Conjunta de 08/07104, sobre a validade de reunião da
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da Reforma Agrária e Urbana.

Publique-se

Em 31/01/2007
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Declaro a prejudicialidade, nos tennos do art. 164, inciso I, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, das seguintes RepresentaçOes.

por terem perdido a oportunidade:

111111111~1111111111111
. DocUmllntD : 33707 • 1

r--

I Propotido .",ulor [ ......
I REP 6612006 Parti~o Verde ReprescntiÇOO cona ODepulldo Almeida de Jesus. por ralos amphllncnle divulgados
, por lOdos os ~cicuios de comunicaçAo nacional. e devidamente compro'tados e

Indi\'ldualizados nos lr8beIhos d. CPMI das AmbulândllS.
IRl:P ()7,':!1J06 Partid.o Verde: Repre~taçIo contra a Deputada Almerindll de Carvalho. por fato::> amplamente

di.. ulgadeJs por todos os w(culos d. ('(lmunic~'lo nK'ional. • de.. ldafne.nle

: compr(l~'ados c indl'.idualizados nos trabalhos da Cf'MI das Ambulat\cias.
IRLP 71 '2006 Pl.'1.ido Vmie Rep~t&ÇIo conU'l. o Deputado Benjamin Mar,lllhAo. por falOS amplamente

I I dlvlllgado~ por tO(.los OS vt'fculos de: oomool(aç;!J) nK;onal, • devidamente
l,.UlllrnuvitlJU'S ç im.liyidualilolldo:.. oos msbllllx,s Úl:l CPMI d~ Allwuhilt\:iD.

IRLP 7)'2006 IPan,do V.,de Rcprescntaçlc contrn o Deputado Carlos Dunga, por fal\)5 amplamente divulgados
por tooos os ~clclllQS de comunicaçAo naciona!, ~ dc\jdBlnenlt ccmprovados e
Ind"o'lduahza.dos nos [l'IbaIhos da CPMI das Ambu:ânciB.~.

REP 7612006 Panido Verde Rcprcsc:nlaÇAo conrra o Deputado Céw Baridcinl. por l~.111S amplamente divulgados
pIU todos os veículos de comunicaçAo na.;:jl)n&:, c dr.:\ldaJ'Rcntc comprovados ~

indIVidualizados nos trabalhos da CPMI das Ambu!âoc,as
IREP X?nflllll PJlniM V~rtl~ Rel\fl"~nlAÇ.V\C'c.nlra a n~pntw FcfnA M~c1o. fV'" 1:\10\ am;1I~!edi ...'U1~8dm. por

lodos os ...dcuJos de comunicaçlo nacional, , dt:\'idllmC11lc çompro ...ados •
mdividuBlizados nos trabaJhos daCPMI das Ambulánclu' i

I Rf.P SUlOO6 Partido Verde: Represenra;ãú contnl. o Deputado He:~ Sll't'l1, por fatus amplamente di't'lJlpdos por i

I IWO:!O "' ~ci\:l;.\os de "'OOIUnj~ fUlCiLlfla:. , de' ida.me:nlc compro' Bdos <
individualizado,; nos trablllhcs daCPMl das ,l\mblJl11ncias.

I REP 9112006 Panido Verde Represcntaç.lo cúnrra ('I Deputado Iri! Simoes. pOI" talOS amplamente dIvulgado) por

I lodos 0' ~elculos de comunicaçto OAClOI'Ial, , de"':damc:nlt:' oornpro.. ldos •
im:li,·idI,;.1I.Ii7.ll(j,y" nos lnlbalhos d. CPMf das Aml1uláncuts.

RU' CJ,}/200b PartiJo Verde Represcntaç40 i,;OI,lra o Deputado joIO Balisla. 1'01" fatos ,l:Uuplamenle Jl\'ulgados por
lodos o, ...~il;ulos de comuniQljio nactUfIlU, , dc:"1 d.1mtfllC compro~1Id05 ,
llldi"lduallzados nJo5 trabalhos da CPMl das AmbLl:fin(:~.u . __ ---:-~

Ktl' 94/2006 Partido Verde Represcnta(,1l-,) contl'B o Deputado Joio C-aldas. por fat')5 arrplamenlc dIvulgados por
lodo> os vciculos d. comunicaçào naci<Hlr:.!, • de\ idamenlC comprovlldo5 ,
indi ... iduahl.800S nus trabalhos de. CPMI das Ambu:ãnc.t15.

I RF.P 9812006 Plll1ldo VCfde R.ep~~ con'lTl. o Deputado Joio Mc-ndti: d<e- -Jesus., por fato~ ampl.mmtC'
divulgados por lOdos os velculos de: COIJ\LnJC.lÇ!o nacional. , devidamenIC
comprov&:l0'5 e individualizados nos lrabalhos da. CPMl das Arn':!.ultlncia.s.

IREP 1OO,~OO6 Panido Verde Repm.t'nl8Çlo contrl a Dc:pucado Jorg<' Pint.ciro, por fRiOS IUlll'lllrnc:nle di\'ulgados

I
por LoUtJ,) ~ ...C'Il;Ukh de r.:omuni\,':illljãu n.:iODlsJ. c dc\idwucnte: \:ompro'vwos c
indi .. i~uJlil.ad(lS OO:i trabalhos di CPMI das ,\mbuIAn.:ias.

IREP 101/2006 Panido Vcrdc Represen18çAo contnl. o Oepulado Josê Di ...·ir.o. por falos amplwncnlc th"ulgBdos por
lI.d", os \,C1(ulos de çomunicaç60 nacional. • Jt:o\ldwnenlc comprovados •
lIldividuslizaOOs n('t'j trabalhos da CPMI das Amb,J!;;'ncias.

REP 10.\12006 Panido V(rde Representaçlo rontnl o Dc:putado Josut Bengslon. por" fatos amplame:rue divulgados
por todos OS veicukls de oomuniC8Çlo naciOllal. e dc\'idamenlC' comprovados e
indi\'ldllalilados nos trabalhos da CPMI das Ambul!ncias. :~

I REP I06/2()Q(' P.JJ1ido Verde Rcrrtscnl8\:l1o l,;Ofltn! o Deputado Lino R~! tratos: ~IJmeTl1e di't'ulp;aOOs DOr

20691~)



Fevereiro de 2007 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - SUP.

8::
~ .

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Quinta-feira 10 403

todos os veículos de comunicaçao nacional, e devidamente comprovados e
individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP 109/2006 Panido Verde Represenlaçào contra o Deputado Marcos Abramo, por fatos amplamente díVlIlgados
por todos os veiculos de comunicaçilo nacional, e devidamente comprovados e
individualizados IlOS trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP ]1012006 Panido Verde Representaçllo contra o Deputado Marcos de Jesus. por fatos amplamente divulgados
por todos os veículos de comunicação nacional, e devidamente comprovados e
individualizados nos trabalhos da CPMI dllS Ambulâncias.

REP 11112006 Partido Verde Representação contra o Deputado Mallrlcio Rabelo, por tàlos amplamente divulgados
por todos os veículos de comunicação nacional, e devidamente comprovados e
individualizados nos trabalhos da CPMI dllS Ambulâncias.

REP 11412006 Partido Verde Represcntaçllo contra o Deputado Osmãnio Pereira, por fatos amplamente di'!ulgados
por todos os velculos de comunicação nacional. e devidamente comprovados e
individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP 11712006 Paniclo Verde RepresentaçSo contra o Deputado P8IIlo !'eljé, por fatos amplamente divulglll1us por
lodos OS '!dclllos de comunicaç!o nacional, e de'!idamenle comprovados e
indi't'idualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP 12612006 Partido Verde Represenlação contra o Deputado Robério Nunes, por fatos amplamente divulgados
por todos os veículos de comunicação nacional, e de't'idamente comprovados e
individualizados oos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP 12812006 Partido Verde Represenlllção contra o Deputado Vieira Reis, por fatos amplamente divulglldos por
lodos os velculos de comunicaçAo nacional, e devidamente comprovados e
individualizados nos trabalhos da CPMI das Ambulâncias.

REP 12912006 Partido Verde Representaçllo contra o Deputado WandCT't'al Santos, por fatos amplamente
divulgados por todos os '!eículos de comunicação nadonal, e devidamente
comprovado~ c individualizad03 nos trabalhc>s da CPMI das Ambulância.s.

REP 133/2006 Mesa Diretora Representação ao Conselho de Ética e DeI:oro Parlamentar. em dcsfavor do Sr. Jo5t
da Câmara dos Domiciano Cabral. nome parlamentar Deputado Domiciano Cabral.
Deputados

Publique-se.
Em: 31/01/07

1111~lllllljllllllllllllll
Documento: 33707 • 1

2069 (WJI05)



I

;SENADO
:FEDERAL

I
SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
El"t:CL!CAÇÕES

I EOIÇÃO DE HOJE: 404 PÁGINAS i


	D053460001
	D053460002
	D053460003
	D053460004
	D053460005
	D053460006
	D053460007
	D053460008
	D053460009
	D053460010
	D053460011
	D053460012
	D053460013
	D053460014
	D053460015
	D053460016
	D053460017
	D053460018
	D053460019
	D053460020
	D053460021
	D053460022
	D053460023
	D053460024
	D053460025
	D053460026
	D053460027
	D053460028
	D053460029
	D053460030
	D053460031
	D053460032
	D053460033
	D053460034
	D053460035
	D053460036
	D053460037
	D053460038
	D053460039
	D053460040
	D053460041
	D053460042
	D053460043
	D053460044
	D053460045
	D053460046
	D053460047
	D053460048
	D053460049
	D053460050
	D053460051
	D053460052
	D053460053
	D053460054
	D053460055
	D053460056
	D053460057
	D053460058
	D053460059
	D053460060
	D053460061
	D053460062
	D053460063
	D053460064
	D053460065
	D053460066
	D053460067
	D053460068
	D053460069
	D053460070
	D053460071
	D053460072
	D053460073
	D053460074
	D053460075
	D053460076
	D053460077
	D053460078
	D053460079
	D053460080
	D053460081
	D053460082
	D053460083
	D053460084
	D053460085
	D053460086
	D053460087
	D053460088
	D053460089
	D053460090
	D053460091
	D053460092
	D053460093
	D053460094
	D053460095
	D053460096
	D053460097
	D053460098
	D053460099
	D053460100
	D053460101
	D053460102
	D053460103
	D053460104
	D053460105
	D053460106
	D053460107
	D053460108
	D053460109
	D053460110
	D053460111
	D053460112
	D053460113
	D053460114
	D053460115
	D053460116
	D053460117
	D053460118
	D053460119
	D053460120
	D053460121
	D053460122
	D053460123
	D053460124
	D053460125
	D053460126
	D053460127
	D053460128
	D053460129
	D053460130
	D053460131
	D053460132
	D053460133
	D053460134
	D053460135
	D053460136
	D053460137
	D053460138
	D053460139
	D053460140
	D053460141
	D053460142
	D053460143
	D053460144
	D053460145
	D053460146
	D053460147
	D053460148
	D053460149
	D053460150
	D053460151
	D053460152
	D053460153
	D053460154
	D053460155
	D053460156
	D053460157
	D053460158
	D053460159
	D053460160
	D053460161
	D053460162
	D053460163
	D053460164
	D053460165
	D053460166
	D053460167
	D053460168
	D053460169
	D053460170
	D053460171
	D053460172
	D053460173
	D053460174
	D053460175
	D053460176
	D053460177
	D053460178
	D053460179
	D053460180
	D053460181
	D053460182
	D053460183
	D053460184
	D053460185
	D053460186
	D053460187
	D053460188
	D053460189
	D053460190
	D053460191
	D053460192
	D053460193
	D053460194
	D053460195
	D053460196
	D053460197
	D053460198
	D053460199
	D053460200
	D053460201
	D053460202
	D053460203
	D053460204
	D053460205
	D053460206
	D053460207
	D053460208
	D053460209
	D053460210
	D053460211
	D053460212
	D053460213
	D053460214
	D053460215
	D053460216
	D053460217
	D053460218
	D053460219
	D053460220
	D053460221
	D053460222
	D053460223
	D053460224
	D053460225
	D053460226
	D053460227
	D053460228
	D053460229
	D053460230
	D053460231
	D053460232
	D053460233
	D053460234
	D053460235
	D053460236
	D053460237
	D053460238
	D053460239
	D053460240
	D053460241
	D053460242
	D053460243
	D053460244
	D053460245
	D053460246
	D053460247
	D053460248
	D053460249
	D053460250
	D053460251
	D053460252
	D053460253
	D053460254
	D053460255
	D053460256
	D053460257
	D053460258
	D053460259
	D053460260
	D053460261
	D053460262
	D053460263
	D053460264
	D053460265
	D053460266
	D053460267
	D053460268
	D053460269
	D053460270
	D053460271
	D053460272
	D053460273
	D053460274
	D053460275
	D053460276
	D053460277
	D053460278
	D053460279
	D053460280
	D053460281
	D053460282
	D053460283
	D053460284
	D053460285
	D053460286
	D053460287
	D053460288
	D053460289
	D053460290
	D053460291
	D053460292
	D053460293
	D053460294
	D053460295
	D053460296
	D053460297
	D053460298
	D053460299
	D053460300
	D053460301
	D053460302
	D053460303
	D053460304
	D053460305
	D053460306
	D053460307
	D053460308
	D053460309
	D053460310
	D053460311
	D053460312
	D053460313
	D053460314
	D053460315
	D053460316
	D053460317
	D053460318
	D053460319
	D053460320
	D053460321
	D053460322
	D053460323
	D053460324
	D053460325
	D053460326
	D053460327
	D053460328
	D053460329
	D053460330
	D053460331
	D053460332
	D053460333
	D053460334
	D053460335
	D053460336
	D053460337
	D053460338
	D053460339
	D053460340
	D053460341
	D053460342
	D053460343
	D053460344
	D053460345
	D053460346
	D053460347
	D053460348
	D053460349
	D053460350
	D053460351
	D053460352
	D053460353
	D053460354
	D053460355
	D053460356
	D053460357
	D053460358
	D053460359
	D053460360
	D053460361
	D053460362
	D053460363
	D053460364
	D053460365
	D053460366
	D053460367
	D053460368
	D053460369
	D053460370
	D053460371
	D053460372
	D053460373
	D053460374
	D053460375
	D053460376
	D053460377
	D053460378
	D053460379
	D053460380
	D053460381
	D053460382
	D053460383
	D053460384
	D053460385
	D053460386
	D053460387
	D053460388
	D053460389
	D053460390
	D053460391
	D053460392
	D053460393
	D053460394
	D053460395
	D053460396
	D053460397
	D053460398
	D053460399
	D053460400
	D053460401
	D053460402
	D053460403
	D053460404

