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INTRODUÇÃO

o emendamento das proposições é uma técnica legislativa
que visa a aperfeiçoar, por meio de propostas escritas de alterações, a idéia
inicial do autor contidas em um projeto de lei, até chegar-se ao texto legislativo
adequado às necessidades da sociedade, na medida da percepção do conjunto
de seus representantes junto à Câmara.
Etapa importante do processo legislativo, o emendamento
deve merecer constante atenção dos que com ele lidam, visando a imprimir-lhe
dinamismo e eficácia, em benefício do processo legislativo, características que,
de resto, também vinculam a própria norma legislativa.
As regras de emendamento das proposições vigentes na
Câmara dos Deputados, contudo, carecem de alguma revisão. Não têm criado as
oportunidades necessárias à atuação política do parlamentar e dos partidos
políticos para contribuírem de forma eficiente para o aperfeiçoamento da proposta
legislativa, como legisladores que são. Pecam, também, pelo momento muito
antecipado em que, geralmente, tem sido pautado do emendamento e pela falta
de permissão regimental para emendar-se os projetos ainda em Comissão.
Deixam, ainda, a desejar pela quase impossibilidade de emendamento no
segundo turno de discussão, bem como na redação final, tornando engessado o
processo legislativo, o que pode prejudicar a qualidade final do texto legislativo.
Além disso, como conseqüência dessas distorções, tem
sido utilizado indevidamente, com a finalidade de emendar as proposições, outro
instrumento da técnica legislativa, o destaque. Seu uso excessivo, na maioria das
vezes, com o intuito de atenuar a rigidez do processo de emendamento, tem
tornado esse expediente de difícil operacionalização, com sérias conseqüências
para a etapa da votação da matéria.
Diante dessas dificuldades, identificadas no exercício do
cargo de Secretário de Comissões, buscou-se desenvolver este projeto, tendo
presentes, inclusive, manifestações de parlamentares que, pretendendo emendar
os projetos ainda em Comissões, durante os debates, não podiam fazê-lo, ou por
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ser o emendamento reservado à fase da discussão posterior, em Plenário, ou por
já terem sido lá emendado previamente, antes mesmo do início dos debates.
A questão a ser enfrentada, portanto, é: Como adequar o
processo de emendamento das proposições para que as emendas sejam, de fato,
fruto dos debates e tenham condições efetivas de melhorar o texto, e deixem de
se constituírem, muitas vezes, mera tentativa prematura de agregar melhorias em
uma proposta legislativa ainda não discutida, ou, ainda, não sejam apenas objeto
de barganha política?
A crescente demanda popular pela

observância da

fidelidade partidária, por partidos políticos fortes, com maior representatividade
ideológica, que sejam mais comprometidos com os programas apresentados à
sociedade, bem como por processo legislativo mais célere, que dê respostas mais
rápidas à sociedade, confere atualidade e oportunidade do tema. Este trabalho
pretende apresentar uma proposta que torne mais democrático, racional e,
também, mais eficiente o processo de emendamento, e, por conseqüência, o
processo legislativo.
Além disso, o esforço se coaduna com as ações da atual
Mesa Diretora, que vem, em boa hora, passando a limpo práticas administrativas
e legislativas, no intuito não só de racionalizá-Ias, mas também de sintonizá-Ias
com a finalidade do serviço público, qual seja, o atendimento adequado ao
cidadão, por meio da sempre mais eficiente forma de desempenho da atividadefim da Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, e procurando conciliar o cumprimento do
dever de aluno do Curso de Formação de Secretário de Comissão com o de
servidor da Casa, atuando no Departamento de Comissões - DECOM (uma das
unidades administrativas encarregadas de operacionalizar o processo legislativo)
busca-se, aqui, discutir um de seus principais aspectos: o aperfeiçoamento das
propostas legislativas por meio de emendamento.
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PARTE A (Contextualização)

CAPíTULO I
O EMENDAMENTO DAS PROPOSiÇÕES

Conceito e Necessidade do Emendamento das Proposições.

A atuação do parlamentar é naturalmente voltada para a
agenda política inserida em sua campanha ou no programa de seu partido.
Membro daquela agremiação, o Deputado busca conciliar os parâmetros
,

estatutários e ideológicos do partido com o interesse local ou regional de seu
eleitor. Com esse fito, dedica o maior esforço possível e empenha-se, na melhor
de suas intenções, visando a contemplar o interesse social, enquanto tenta
maximizar a sua atuação no Parlamento, intervindo no Processo Legislativo 1.
Contudo, muitas vezes, esse esforço não garante que sua proposta legislativa vá
ser conflagrada pelos seus pares tal como apresentada, já que podem perceber
de modo diferente o seu conteúdo, devido a fatores sociais e políticos peculiares
a cada reduto eleitoral. Também, a ideologia de cada partido político e os valores
regionais podem proporcionar outra visão sobre um mesmo tema posto em
discussão.
Daí, principalmente, decorre a necessidade de alterar a
proposta

legislativa

inicial, para tomá-Ia o mais adequada

possível

às

necessidades sociais dos eleitores de toda a nação. As emendas objetivam,
ainda, tomar viável técnica e politicamente o projeto, já que, muitas vezes,
Processo Legislativo, expressão fartamente utilizada e consagrada no jargão do Parlamento, pode ser
entendido como sendo um conjunto de atos e procedimentos que têm por objetivo a formulação da norma
legislativa.
Segundo Márcia Maria Corrêa de Azevedo, em seu livro Prática do Processo Legislativo, p. 26, Procedimento
Legislativo é a "sucessão de atos (ou de fases, consoante a posição doutrinai respeitante à natureza de
procedimento) necessários para produzir um ato legislativo". Ou, ainda, "... o modo ou iter segundo o qual se
opera a exteriorização do Poder Legislativo", citando J.J. Gomes Canotilho.
1

No conceito de Gardel Amaral e Miguel Gerônimo, pode ser definido como sendo uma sucessão
de atos, fatos e decisões que vão da apresentação de proposição legislativa por agente
constitucionalmente capaz, até a sanção ou promulgação da norma legal.
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poderia estar condenado à rejeição, caso não fosse possivel corrigi-los em seu
conteúdo, inclusive, dando-lhe a conformação do pensamento da maioria dos
representantes da Casa. Além disso, as emendas objetivam também o
aperfeiçoamento formal da proposta legislativa, sua forma de organização e
redação, uma vez que a formalidade é requisito intrínseco das normas jurídicas.
As emendas são, assim, alterações escritas apresentadas
por parlamentares e Comissões a proposições legislativas de autoria de
parlamentar ou de outra iniciativa, visando aperfeiçoar seu texto, na visão de
quem a propõe. Podem ser apresentadas também pelo Senado Federal, ao
revisar os projetos apreciados pela Câmara.
Podem

recair sobre

todos

os

tipos

de

propostas

legislativas, aqui entendidas como sendo qualquer projeto que objetive tornar-se
norma legal. São eles: a Proposta de Emenda à Constituição, o Projeto de Lei
(ordinária ou complementar), o Projeto de Decreto Legislativo e o Projeto de
Resolução. Podem ainda ser emendadas, no âmbito da Câmara dos Deputados,
as Medidas Provisórias.
Especificamente, em relação ao sistema adotado pelas
Casas do Congresso Nacional para emendar as proposições quase não há
bibliografia disponível. Talvez, até por se constituir em regras fundamentalmente
técnicas não tenham despertado o interesse dos doutrinadores, e por isso
mesmo, encontram-se hoje adstritas aos regimentos das Casas do Congresso
Nacional.
Todavia, na medida da em que forem úteis a este Projeto,
serão feitas, no desenrolar do trabalho, referências à teoria pertinente, mormente
na formulação de conceitos de termos e expressões empregados no processo
legislativo, bem como de pontos de vistas de estudiosos do assunto.

Os Tipos de Emendas

As emendas são classificadas conforme o modo pelo qual
vão interferir no texto em discussão, objetivando alterá-lo. Conforme o Art. 118 do
RICO, podem ser: supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e
aditivas. Essa seqüência obedece a uma ordem lógica indicativa do modo de pelo
qual a alteração vai se processar, partindo da simples erradicação de parte da

10

proposiçao e indo na direção da adição de conteúdo novo. Por tanto,

teoricamente, são 3 as espécies de emendas: as supressivas, as modificativas e
as aditivas. Assim, os tipos "aglutinativas" e "substitutivas" podem ser
consideradas subespécies das modificativas. A classificação regimental das
emendas facilita a identificação de seu objetivo, indicando por conseguinte o tipo
e tratamento que deverá receber no momento da votação, como se ver:

!" Supressivas: Pretendem eliminar parte de outra proposição.
!" Aglutinativas: Propõem a fusão de outras emendas, ou destas com o

texto.
!" Substitutivas: Objetivam suceder a parte de outra proposição.

Quando altera substancial ou formalmente, em seu conjunto,
é denominada substitutivo.

!" Modificativas: Destinam-se

a

alterar

a

proposição

sem

a

modificar substancialmente.

!" Ad itivas

: São as que se acrescentam conteúdo a outra proposição.
Outra

importância

da

classificação

regimental

das

emendas, destacam Gardel Amaral e Miguel Gerônímo", é a necessária obtenção
da ordem de votação dessas proposições acessórias, ou seja: votam-se primeiro
as supressivas, depois as aglutinativas, as substitutivas, as modificativas e as
aditivas, conforme preceitua o art. 191, VIII, do RICO.
Talvez valha a pena a tentativa de acrescentar a razão por
que a votação obedece a tal ordem pré-definida no aludido dispositivo, qual seja:
o legislador buscou atender à lógica de decidir-se primeiro sobre o que
desaparecerá do texto, não deixando, por isso, qualquer outra possibilidade de
aproveitamento (supressivas) do dispositivo-alvo da emenda. Em seguida, a
votação dirige-se, gradualmente, para a conciliação de textos, baseada em outros
tipos de emendas já materializadas, o que pressupõe a retirada das emendas que
lhe deram origem (aglutinativas). Passa, então, a votar a manutenção do texto,
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porém, por meio de substituição total do dispositivo (substitutivas). Depois disso,
vota-se a preservacão com pequenas alterações da matéria a que se destina a
emenda (modificativas), até chegar-se à votação tipo oposto à emenda
supressiva, ou seja, da que visa a inserção de conteúdo (aditivas).
Como se observa, no caso das supressivas a matéria por
ela objetivada não mais poderá receber qualquer tipo de subemenda, ou de
destaques, caminhando-se, a partir daí, do mais restritivo dos tipos de emendas
para o menos restritivo, no sentido de escoirnar-se desde logo o que não tem
chance de ser aproveitado, até alcançar a votação da emenda aditiva.
Atente-se, porém, para a proximidade de objetivos dos
tipos "modificativas" e "substitutivas", cuja diferenciação somente se dá pela
adoção de regra prática, que denomina substitutiva a emenda que reescreve o
dispositivo-alvo, e modificativa a que contenha qualquer outro tipo de modificação.
A modificação do texto legislativo, nas comissões, pode,
ainda, se dar por meio de alterações introduzidas nas próprias emendas, e neste
caso denominam-se subemendas, não podendo estas, entretanto, recair sobre as
emendas aglutinativas e modificativas. Além disso, não pode a subemenda
supressiva referir-se a emenda de mesmo tipo.
Em geral, a iniciativa de apresentação das subemendas é a mesma das
emendas, sendo mais comum na manifestação dos relatores das matérias, por
ocasião da elaboração de seus pareceres às emendas dos demais
parlamentares.

Órgão de Assistência às Comissões

Em alguns casos, os projetos são emendados nas
Comissões. Mas podem, noutros casos, serem apresentadas perante o Plenário
da Câmara, que é a reunião de todos os membros da Casa. As Comissões são
Órgãos técnicos, compostos por no mínimo 25 e, no máximo, 61 deputados,
especializados na análise de determinados assuntos e são sempre chamadas a
opinar, por meio de um parecer, antes de serem votados os projetos em Plenário.
Com

competência

funcional

para

dar

suporte

ao

funcionamento dessas Comissões, o Departamento de Comissões - DECOM é
2

dos Deputados. pág. 77.

Gardel Amaral e Miguel Gerônimo, O Processo Legislativo na Câmara
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órgão da estrutura organizacional da Câmara, que congrega 2 Coordenações - a
das Comissões Permanentes, em número de 16, e a das Temporárias, em
número variável. Cada uma dessas Coordenações possui um Quadro de Pessoal
de Apoio e de Secretários de Comissões, estes, com atribuições diversas,
voltadas para o conjunto de providências administrativas necessárias à realização
das reuniões das Comissões, incumbindo-lhe, também, prestar orientação sobre o
processo legislativo ao presidente, relator e demais membros da Comissão
parlamentar.

Caracterização Metodológica do Projeto
Com o objetivo de encontrar alternativa à normatização
vigente do processo de emendamento, fez-se um diagnóstico do sistema
atualmente disciplinado no RICO, analisando as conseqüências de sua adoção.
Entrevistaram-se

operadores

do

processo

legislativo

na

Câmara,

como

deputados, assessores e gestores do processo. Estudaram-se as soluções
adotadas em outras casas legislativas, analisou-se a tramitação de diversas
proposições,

bem

como

foram

considerados

levantamentos

estatísticos.

Finalmente, elaborou-se anteprojeto de resolução, propondo modificações no
Regimento Interno da Casa, para adequá-lo à proposta deste Projeto.
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PARTE B (Diagnóstico e Desvantagens do sistema existente)

CAPíTULO 11
O EMENDAMENTO DAS PROPOSiÇÕES EM PLENÁRIO

o Emendamento Prévio
o Ato da Mesa 177/89, que "Dispõe sobre a tramitação de
proposições e dá outras providências.", prevê que o projeto de lei de autoria do
Poder Executivo, com pedido de urgência na tramitação, deve preliminarmente
permanecer em Plenário por cinco sessões para que qualquer parlamentar possa
apresentar-lhe emendas. Em seguida, o projeto e as emendas são despachados
pelo Presidente da Câmara para as Comissões cujo campo temático - definido no
Regimento Interno - seja pertinente à matéria tratada no projeto.
Nessas comissões, serão discutidos o projeto e as
emendas, cabendo a um de seus membros - no desempenho da função de
relator - elaborar um parecer sobre a viabilidade da aprovação do projeto e das
emendas, devendo o mesmo ser votada pela Comissão, onde não são permitidas
novas emendas. Note-se que, com o início efetivo das discussões na Comissão, é
que o parlamentar começa a adquirir reais condições de aperfeiçoar o texto, vez
que é durante o debate que se toma conhecimento do conteúdo e alcance da
proposta, seja pela defesa de seu conteúdo, seja pela contraposição de idéias,
com a conseqüente fundamentação da necessidade de modificá-Ia.
Aprovado o parecer da Comissão sobre a viabilidade de
aprovação ou não das emendas e do projeto, a matéria retoma ao Plenário, onde
passará por nova discussão, vedadas novas emendas, exceto em dois casos: a)
perda do regime urgência, quando as novas emendas receberão numeração
seqüencial às apresentadas previamente, e igualmente a estas deverão receber
parecer das comissões; b) Emenda aglutinativa.
Como se pode perceber há pouca racionalidade nesse
processo prevro de emendamento, pela pouca contribuição efetiva que pode
trazer ao projeto, já que as emendas são oferecidas antes de a matéria ser
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submetida ao debate. Some-se, ainda, que, sendo o projeto outra vez emendado
em Plenário, em virtude da perda da urgência, as emendas retornarão às
Comissões, tornando contraproducente e morosa a tramitação.

o Emendamento Durante a Discussão em Plenário
Para as matérias de competência do Plenário, ou seja, as
que devem ser discutidas e votadas pelo conjunto dos Deputados (excluem-se
somente os projetos de lei para os quais o RICO delega competência às
Comissões para apreciá-los conclusivamente, ou seja, sem ouvir-se o Plenário da
Câmara), o emendamento ocorre durante a discussão, estando os projetos em
apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, podendo ser emendados por
Comissão, quando nesse sentido deliberar por maioria simples, ou por qualquer
parlamentar individual ou coletivamente.
Todavia, se a discussão for em segundo turno ou estiver a
matéria na fase de elaboração da redação final, somente poderão ser oferecidas
emendadas que tenham sido aprovadas pela maioria absoluta dos membros de
Comissão, ou por iniciativa de, pelo menos, um décimo dos membros da Casa,
ou, ainda, subscritas por líderes que representem este número.
As emendas de Plenário são distribuidas às Comissões
cujos campos temáticos sejam pertinentes às matérias neles tratadas para
receberem parecer. Em seguida, retornam ao Plenário para serem discutidas e
votadas.
Podem-se

observar

algumas

desvantagens

no

emendamento em Plenário. Primeiro, porque há perda de tempo na apreciação
das matérias, com o conseqüente acúmulo de trabalho para as Comissões, já
que se reúnem para emitir parecer ao projeto, num primeiro momento, o qual é
remetido ao Plenário para discussão. Emendado, novamente o Órgão técnico
deverá se reunir para dar parecer às emendas.
Igualmente, há perda de tempo por parte do Plenário da
Câmara, já que, para emitir o parecer às emendas, as Comissões terão
novamente o mesmo prazo de que dispuseram por ocasião da produção do
parecer à proposição original.
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Como

desvantagem,

há,

também,

a

inconveniente

interrupção no processo de discussão da matéria em Plenário, que somente será
retomada dias depois, para apreciarem-se as emendas, já não mais tendo
presentes a inteireza dos debates de que resultaram as emendas, as razões de
cada parte, postas em confrontação nos debates, as justificativas de cada
emenda apresentada, o ambiente de exposição de idéias, a visão de
convergência para o texto final, o qual melhor se obtém numa discussão
seqüenciada e integral.
Há de considerar-se, também como inconveniente, a
impossibilidade de emendamento da proposição na fase do parecer inicial ao
projeto, momento em que as melhores condições estão convergindo, quais sejam:
a análise mais acurada por parlamentares especializados e mais dedicados ao
assunto; maior prazo de discussão da matéria - 15 mino contra 5 min., no
Plenário; maior número de parlamentares autorizados a discutirem a proposição.
A Emenda Aglutinativa

Este tipo especial de emenda não é apresentado, a
exemplo dos demais tipos, durante a discussão, mas sim durante o processo de
votação da matéria em Plenário - somente - e caracteriza-se pela elaboração de
texto novo, parcial ou total, resultante da fusão de emendas (apresentadas na
discussão), ou destas com o texto da proposição em votação.
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CAPíTULO 111
O EMENDAMENDO DE PROPOSiÇÕES EM COMISSÕES

o Emendamento aos Projetos
Perante as Comissões, somente podem ser apresentadas
emendas a Projetos de lei que possam ser por elas apreciados conclusivamente,
ou seja, aqueles para os quais o RICO dispensa a manifestação do Plenário da
Casa.

As emendas poderão ser apresentadas por qualquer parlamentar,

individual ou coletivamente, e por Comissão, durante as cinco primeiras sessões
ordinárias da Câmara, contadas a partir da distribuição do projeto ao relator da
matéria.
Caberá ao relator a apresentação de parecer sobre as
emendas oferecidas, bem como ao projeto, dispondo para tanto de metade do
prazo de que dispõe a Comissão para apreciar a matéria, quais sejam: 40
sessões (ordinárias da Câmara), para as em regime ordinário de tramitação; 10
sessões, para as prioritárias; e, 5 sessões, para as urgentes. Para análise da
Proposta de Emenda à Constituição, que possui regime especial de tramitação, a
Comissão Especial de mérito dispõe de 40 sessões.
Note-se que a partir da distribuição da matéria ao relator
inicia-se o prazo para apresentação de emendas. Embora nos projetos
apreciados conclusivamente pelas Comissões haja melhores condições de
aperfeiçoamento das matérias, também é prematuro o emendamento como
primeiro ato da apreciação, pelas mesmas razões aduzidas no caso dos Projetos
de lei do Poder Executivo, com pedido de urgência, ou seja, por não se ter ainda
adentrado nos debates, o que, nas Comissões, geralmente ocorre com as
audiências públicas, quando julgadas necessárias.

o Emendamento a Substitutivo
Uma vez apresentado o parecer ao projeto e às emendas,
será ele submetido à discussão e votação da Comissão. Todavia, tendo o relator
concluído em seu parecer pela apresentação de substitutivo, poderá este
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novamente ser emendado, agora, somente pelos membros daquele Órgão
Técnico. O relator, então, manifestará em parecer a sua opinião sobre a
conveniência dessas novas emendas, podendo concluir por novo substitutivo,
vedadas novas emendas. É, então, votado, completando o parecer da Comissão.
O Emendamento à Proposta de Emenda à Constituição

Também no caso do emendamento da Proposta de
Emenda à Constituição ocorre fato idêntico, já que é no curso das 10 primeiras
sessões que são apresentadas as emendas. Mais uma vez, não se aproveita o
aprofundamento no conteúdo da matéria, propiciado pelas audiências públicas,
presentes na quase totalidade dos casos, para então se fundamentarem as
emendas.
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CAPíTULO IV
O PODER DE EMENDAMENTO DO RELATOR

No Caso de Projetos
Autorização especial possui o relator de proposição em
Comissão. Ele pode oferecer emenda a qualquer proposição submetida a sua
análise, mesmo quando regimentalmente o emendamento só é cabível no
Plenário da Casa.
Diz o Regimento Interno:
Art. 129. O parecer por escrito constará de três partes:

/I - voto do Relator, em termos objetivos, com a sua opinião
sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da
matéria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe
emenda;

Como

se depreende

da leitura do citado artigo,

a

autorização para emendar não nenhuma distingue o projeto submetido à
apreciação conclusiva das Comissões dos de competência do Plenário, podendo,
portanto, emendar indiferentemente um e outro, a despeito das emendas de
Plenário, previstas no artigo 120 do RICO.
Observe que o dispositivo, ao não apresentar tal distinção,
também autoriza que o relator seja autor individual de emendas para cuja
apresentação prescreva o Regimento Interno sejam de iniciativa coletiva, como é
o caso das oferecidas em segundo tumo de discussão, na redação final e às
matérias urgentes.
Pode, também, o relator apresentar subemenda a emenda
oferecida em Plenário ou em Comissão.
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No Caso de Propostas de Emenda à Constituição
Já no caso de emendas à Proposta de Emenda à
Constituição, um tipo especial de proposição, para cujo emendamento exigem a
Constituição Federal e o RICO a iniciativa coletiva de pelo menos 1/3 dos
membros da Câmara, é ainda mais exorbitante o poder que tem tido o relator. Diz
o Regimento Intemo:
Art. 202

.

§ 4° O Relator ou a Comissão, em seu parecer, só poderá
oferecer emenda ou substitutivo à proposta nas mesmas condições
estabelecidas no inciso /I do artigo precedente.

Note-se que o relator está autorizado a oferecer emenda à
PEC sem a necessidade de coleta das outras 170 assinaturas de parlamentares
para perfazer o mínimo de 1/3 dos membros da Casa, quorum exigido pelo inciso
I do art. 201. A restrição contida no inciso 11 do artigo 201 (precedente) somente
diz respeito ao impedimento de emendar a Constituição Federal em caso de
medidas excepcionais, decorrentes de grande instabilidade no País, e de matérias
atinentes às Cláusulas Pétreas, como se pode ver:

Art.

201.

A

Câmara

apreciará

proposta

de

emenda

à

Constituição:
. . • • • . . . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . . • . . 'I

/I - desde que não esteja na vigência de estado de defesa ou de
estado de sitio e que não proponha abolição da Federação, de voto direto,
secreto, universal e periódico, da separação dos Poderes e dos direitos e
garantias individuais.

Já o art. 60 da Constituição Federal dispõe:
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;
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/I - de mais de metade das Assembléias Legislativas das
unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.
§~

.

Portanto, está o poder do relator de emendar sozinho a
PEC legitimado pelo Regimento Interno, ou está a prática a ditar a regra, ao
arrepio do artigo 60 da Constituição Federal, que não faz tal concessão? De
qualquer modo, não cabe neste trabalho averiguar a verdade jurídica.
No mesmo sentido, cabe, ainda, cabe ressaltar o poder que
vem sendo exercido pelo relator quando oferece substitutivo alterando,
suprimindo ou inserindo artigos não abrangidos na Proposta de Emenda à
Constituição submetida à apreciação das Comissões, como bem ilustra o ocorrido
com o substitutivo apresentado pelo Deputado Delfim Netto ao relatar a PEC 407A, de 2001. A PEC inicial continha apenas dois artigos, sendo um de mérito e
outro relativo à vigência da Emenda Constitucional, como se vê no Anexo I e na
transcrição abaixo:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 407, DE
2001.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do ert. 60 da Constituição federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Art. 1° É acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal o seguinte art. 84:

"Art. 84. A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira,
prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004,

ficando

prorrogada, até essa data, a vigência de Lei n° 9.311, de 24 de outubro de

1996."
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Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor da data de
sua publicação.

Já o substitutivo, além de alterar a redação do art. 84 da
Proposta inicial, o que é regimental e legítimo, abrangeu também artigos do corpo
permanente da Constituição Federal, propondo, o relator por iniciativa individual,
modificações nos arts. 100 e 156. Ademais, propôs alterações também em outros
artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos arts. 81, 85, 86,
87 e 88, como se pode ver no Anexo 11.

22

CAPíTULO V
OS DESTAQUES FUNCIONANDO COMO EMENDAS

A Excepcionalidade do Destaque e seu Uso Ordinário como Emenda

O destaque é um artifício criado pelo Regimento Interno
para flexibilizar o processo de votação de determinado projeto considerado bom,
mas que poderia ser rejeitado por conter pequenos defeitos. Lembre-se que
estando na fase de votação não mais seria possível a apresentação de emendas,
exceto

se

for

do

tipo

aglutinativa.

Deveria,

portanto,

ser

aplicado

excepcionalmente, para evitar que um texto legislativo oportuno fosse rejeitado
por causa de pequena falha ou divergência ideológica sobre algum ponto. Nesses
casos, então, deveria esse ponto específico ser resolvido em votação separada
posterior à do corpo principal do projeto, utilizando-se o chamado Destaque para
Votação em Separado - DVS.
Contudo, o texto do RICO é abrangente e permite, além da
posterior votação em separado da parte controversa (DVS), que se vote o inteiro
teor do texto e, em segunda votação, sejam buscados os aperfeiçoamentos
havidos por necessários pelos autores dos requerimentos de destaques.
Neste caso, as alterações do texto já votado podem ocorrer
por meio da supressão de dispositivo seu, pela substituição da redação de
dispositivo votado por outra constante de projeto apensado, por exemplo, e pelo
acréscimo de disposição não constante do texto votado, como, por exemplo, as
emendas não aproveitadas pelo relator da matéria.
Conclui-se, assim, que são enormes as possibilidades de
alterações do texto durante a fase de votação, utilizando-se os diversos tipos de
requerimento de destaques, especialmente, se considerarmos que a um projeto
pode haver dezenas, até centenas de outros projetos apensados, além das não
menos

quantitativas

emendas.

Somando-se

tão

abrangente

autorização

regimental para alterar o texto, em plena votação, à rigidez e, muitas vezes,
inoportunidade para apresentação das emendas chegou-se ao desvio do uso do
artifício do destaque, que de remédio para superação de questões pontuais em
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um projeto, passou a verdadeiro emendamento ordinário durante a votação, com
as várias indesejáveis conseqüências daí advindas, das quais falar-se-á no
Capítulo VII.
A Inadequação da Nomenclatura "Destaque"
Além do alcance demasiadamente amplo, o instituto do
"destaque", de resto, possui nomenclatura inadequada, vez que verdadeiramente
só ocorre destaque quando é apresentado requerimento que vise separar,
destacar, do corpo principal do texto em votação de dispositivo a ser apreciado
em momento ulterior, como é o caso do requerimento de Destaque para Votação
em Separado - DVS.
A Incoerência do Destaque em Proposições de Competência do Plenário

Outra inconveniência do destaque é a degeneração de seu
uso, que hoje alcança todos os tipos de proposições, em qualquer forum onde
estejam sendo votadas as diversas matérias legislativas. Além de sua aplicação
como instrumento típico de votações no Plenário da Câmara, extensiva aos
projetos apreciados conclusivamente pelas Comissões, é usado indistintamente
na votação, dentre outras proposições, de pareceres, relatórios, que não são
textos que resultem em norma legislativa, para cujo aperfeiçoamento foi instituído,
Ademais, no caso de projetos de competência do Plenário da Câmara, as
Comissões votam o parecer sobre a matéria e não o projeto a que se refere o
parecer. No entanto, aplica-se o destaque, que recai sobre o projeto, embora não
seja ele o objeto da votação, já que somente será apreciado no Plenário,
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PARTE C (Proposta de adequação)

TíTULO t : (FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE MUDANÇA)

CAPíTULO VI
A VALORIZAÇÃO DO PROCESSO DE EMENDAMENTO

As Comissões como Forum Primeiro e mais Adequado para Emendar as
Proposições
As Comissões Técnicas têm sido o grande forum de
debates das matérias na Câmara dos Deputados, por diversas razões. A começar
pela sua composição especializada, já que são integradas por parlamentares
tecnicamente mais habilitados ou de maior experiência ou interesse nos assuntos
que compõem os seus diversos campos temáticos, o que dá mais profundidade
ao debate. A possibilidade de maior número de debatedores e o maior prazo para
discussão compõem um cenário propício ao enriquecimento da discussão, aliados
à agilidade na realização das audiências públicas, seminários e outros eventos.
Por essas razões, as Comissões são, de fato, o ambiente adequado ao
amadurecimento das matérias, decorrendo desse aprofundamento a natural
necessidade de emendar-se os textos. Por isso, o emendamento deveria se dar
sempre no decorrer dos debates, nem antes, como no emendamento prévio, nem
depois, como ocorre pelo artifício dos destaques.

O não emendamento em Comissões das proposições de competência do Plenário

Outro aspecto a ser considerado, que vem contribuir para a
racionalização do processo, é a possibilidade de emendar-se nas Comissões as
matérias de competência do Plenário. Isso convém, primeiro, porque não inibe a
apresentação de emenda de qualquer parlamentar da Casa. Também, porque
traz para o centro das discussões a oportunidade de se alterarem projetos, além
de eliminar a etapa de envio às Comissões das emendas apresentadas em
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Plenário. Em síntese, as emendas seriam apresentadas no momento certo e no
lugar certo, as Comissões, de onde sairiam já com o parecer, para irem a Plenário
juntamente com o projeto a que se referissem. O emendamento da forma que
ocorre hoje dissocia o indissociável: o domínio da matéria pelo parlamentar
durante a discussão em Comissão, que revela a necessidade de aperfeiçoá-Ia, do
momento de apresentação de emendas - durante a discussão em Plenário.

O Emendamento Ideológico
Além da adequação do fórum destinado ao emendamento
das proposiçoes, como visto, deve-se possibilitar o emendamento de cunho
ideológico, assim considerado aquele feito pelos partidos ou blocos parlamentares
já em Plenário, num processo de convergência de idéias, com o peso de ser
emenda de bancada, valorizando e fortalecendo a instituição partidária,
aproximando-a de seu programa e, de resto, de seu eleitor. Essas emendas de
bancada seriam importante instrumento de intervenção das minorias, tão
ignoradas no Parlamento brasileiro. Poderiam receber parecer oral em Plenário e
só seriam rejeitadas por maioria absoluta. Seriam, também, um recurso para
pulverizar as oportunidades para emendamento, visando a flexibilizar o processo
legislativo, limitando, entretanto a legitimidade ativa e o número das emendas em
Plenário. O sistema atual muitas vezes não oferece chances de aperfeiçoar o
texto após ultrapassada a fase única de emendamento, mesmo quando ainda
seja necessário.

Apresentação de emendas pelo conjunto dos Líderes Partidários

Também no sentido da flexibilidade na construção do texto
ideal, deveria a decisão unânime dos Líderes dos partidos representados na Casa
sobrepor-se a qualquer dificuldade formal ou regimental. Assim, deveria abrir-se a
oportunidade de emendamento do mérito das propostas a qualquer momento do
processo, especialmente nos momentos finais da apreciação da matéria, mesmo
que já superadas as possibilidades outras.
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Distorções Oriundas da Emenda Aglutinativa
Como visto anteriormente, a emenda aglutinativa

é

excepcional, já que somente pode ser empregada durante a votação das matérias
em Plenário.
Contudo, na prática, não tem a sua utilização sido fiel ao
seu propósito. Talvez, porque a sua aplicação, nos estritos termos regimentais,
nem sempre tem sido possível, pois muitas vezes o que se busca, na verdade, é
introduzir conteúdo novo, para corrigir falha não percebida anteriormente, ou
porque politicamente passou a haver alguma conveniência que justifique a
alteração do texto.
Assim, não raras vezes, o texto resultante da aglutinação
acaba por representar fuga não só ao texto das emendas que lhe deram origem,
mas, às vezes, também, à própria proposição inicial. Isso ocorre, talvez, pela falta
de alternativa regimental para, legitimamente, aperfeiçoar-se a proposta em
discussão. Deveria, portanto, autorizar o RICD modificar a proposição, em casos
excepcionais, mesmo que ela estivesse na fase final de apreciação, desde que
houvesse a concordância de todos os partidos políticos.

Racionalização e valorização do Processo Legislativo

Deve-se procurar, no que tange ao emendamento, aduzir
qualidade e oportunidade às emendas propostas, objetivando alcançar o mais
perfeito texto final possível, valorizando a participação do parlamentar e
privilegiando a democracia, que pressupõe, por exemplo, a participação das
minorias, com chances reais de interferir nas decisões.
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CAPíTULO VII
DISTORÇÕES ORIUNDAS DOS DESTAQUES

Inconveniência do Emendamento durante a votação, por via de destaques
Como já se viu, o momento adequado para trazer ao texto
as alterações de conteúdo é o momento da discussão. Durante a votação
somente se deveria permitir pequenos ajustes, por meio de destaques, daqueles
pontos sobre os quais não houve possibilidade de acordo, ou que surgiram após o
momento de emendas.
Contudo, o uso indiscriminado dos destaques, promovendo
tão significativas mudanças, quantitativa e qualitativamente, no texto em votação
é indicativo de que a fase de discussão, com suas possibilidades de
emendamento, não funcionou bem. E se assim o é, o que deveria ser feito era
adequar as regras e procedimentos dessa fase, e, não, permitirem-se tantas
tentativas inoportunas de alterações durante a votação, dando a impressão de
que tal procedimento possa servir de compensação à ineficiência da fase anterior.

À fase da votação deveria estar reservada a oportunidade
de o parlamentar estar aprovando ou rejeitando o projeto, em sua totalidade ou
com exceção de reduzidos e específicos pontos, reservados aos destaques.
Portanto, paralelamente às modificações que, defende-se, sejam implementadas
no processo da discussão, seria de todo recomendável que se estabelecesse
limite máximo de destaques a serem apresentados por deputados, individual ou
coletivamente, como limitados já são os permitidos às bancadas. Objetiva-se,
aqui, restabelecer o emprego do destaque como tal para que muito bem foi
concebido, ou seja, flexibilizar a votação, evitando-se, assim, o seu indevido
emprego para outras finalidades, para as quais o RICO já prevê os instrumentos
adequados, inclusive os de proteção à minoria.

O Complexo Processo de Votação

Além disso, o uso exagerado dos destaques gera inevitável

complicação do processo de votação. Vários são os exemplos de matérias cujo
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texto básico já foi aprovado, mas permanecem em pauta no Plenário por
sucessivas sessões, ou saem e retornam tempo depois, até que se complete a
votação dos destaques. Para ilustrar, cite-se o caso do PLP 9, de 1999, que
"Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios."
RESUMO DA TRAMITAÇÃO DO PLP 9/99: (Anexo 1/1- tramitação completa)

08.04.99 -lido em Plenário e encaminhado à publicação;
05.05.99 - constituição da Comissão Especial;
26.01.00 - aprovação do parecer da Com. Especial;
16.05.00 - discussão em 1º turno;
25.08.00 - concedida urgência constitucional;
01.09.00 - apresentação de 57 emendas;
21.11.00 - encerramento da discussão;
28.11.00 -

aprovada Subemenda Substitutiva da Comissão

Especial. Prejudicados o Projeto Original e o Substitutivo da
Comissão Especial;
29.11.00 - retirada da urgência constitucional;
29.11.00 - (início da votação dos destaques) rejeitados os
destaques simples, em votação em globo, e início da votação dos
destaques de bancada;
07.11.01 - (30 sessões após) última Sessão em que esteve em
pauta o PLP 9/99, para votação dos destaques

Como se pode observar, o PLP 9/99 está em apreciação no
Plenário desde 16 de maio/OO, aproximando-se de 2 anos de tramitação. Grande
parte desse tempo, desde 29 de novembro/OO (aproximadamente 1 ano e 4
meses), está sendo gasto para votação dos destaques apresentados ao texto e
às emendas, que diga-se de passagem não foi concluída. Faltam ser votados
mais 4 destaques (Anexo IV), que ainda vai consumir várias sessões do Plenário.
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Chama atenção, também, que das 30 sessões destinadas
à votação dos destaques, somente em 8 delas houve alguma deliberação.
(Anexo V)

CONCLUSÃO SOBRE A TRAMITAÇÃO DO PLP 9/99:
A presente tramitação ilustra bem a necessidade de não se
permitir a apresentação de número ilimitado de destaques, tanto em Plenário
quanto em Comissão, visto que tornam demasiadamente moroso e complicada a
votação das matérias. Neste exemplo, todas as 30 sessões foram utilizadas para
votação somente dos destaques de bancada, já que os destaques simples - em
número incomparavelmente maior - foram rejeitados em globo na 1ª das sessões.
Caso não tivessem sido inadmitidos em globo, tornaria absolutamente inviável a
votação da matéria.

Nas comissões o transtorno não é menor. A apresentação
de dezenas, às vezes centenas, de requerimentos dos diversos tipos de
destaques, momentos antes no início da votação, tem complicado enormemente o
transcurso das reuniões, pela dificuldade de análise, classificação por tipo e,
também, por ordem crescente dos artigos do texto em votação a que se referem
os dispositivos destacados. Além disso, ainda há a análise da prejudicialidade
resultante da votação de determinado dispositivo, organização de planilha para
orientar o Presidente e membros no momento da votação, e, finalmente, o desafio
que se apresenta ao Secretário da Comissão para realizar trabalho tão volumoso,
e que requer tão precisa elaboração, submetido às tensões e pressões presentes
e

veementemente

manifestadas

em

ambientes

de

disputas

políticas,

especialmente as que ocorrem nas votações importantes. É desejável, pois, que a
votação flua sem maiores complicações tais como interrupções, dificuldades de
acompanhamento pelos parlamentares do que e como se está votando etc.
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Título \I - PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO

CAPíTULO VIII
O SISTEMA DE EMENDAMENTO EM COMISSÕES

Convém, como se viu, que todas as proposiçoes sejam
emendadas na fase dos debates das matérias em Comissão, por ocasião da
emissão do parecer.

Assim, propõe-se que:

Propostas de emenda à Constituição

O prazo de 10 sessões destinado ao oferecimento das
emendas deveriam ser aberto somente depois de vencida fase de audiências
públicas, para possibilitar que o parlamentar conheça bem o conteúdo da matéria
e propiciar-lhe mais tempo para colher o mínimo de 171 assinaturas necessárias

à apresentação de emenda.
Projeto de lei de autoria do Presidente da República, com pedido de urgência

Propõe-se que não mais seja emendado previamente, mas,
sim, no momento em que as Comissões discutirem a matéria para dar-lhe
parecer, seguindo para o Plenário o projeto e as emendas com o parecer dos
Órgãos Técnicos.

Naturalmente,

mantido

o emendamento para

qualquer

parlamentar.

Projeto de lei código

Nada a modificar, pois o emendamento já está adequado
ao princípio proposto.
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Projetos de lei (demais)
Quanto aos de competência do Plenário, passariam a ser
emendados, por qualquer parlamentar ou comissão, durante a discussão nas
Comissões por ocasião da emissão do parecer à matéria, seguindo para o
Plenário o projeto e as emendas a ele oferecidas. No caso de haver audiência ou
qualquer outro evento que vise elucidar a matéria, o prazo de 5 sessões somente
seria aberto após essa fase.
Quanto aos de competência conclusiva das Comissões, na
a alterar, pois o emendamento já está adequado, senão quanto ao início do prazo
de 5 sessões para emenda, que seria contado após as audiências públicas ou
outros eventos elucidativos da matéria.

Projeto de decreto legislativo para fixação dos subsídios dos membros do
Congresso Nacional, do Presidente da República e dos
Ministros de Estado

o Emendamento não mais seria efetuado previamente em
Plenário, mas, sim, na Comissão de Finanças e Tributação, que já emitiria
parecer ao projeto e às emendas, oferecidas por qualquer parlamentar, no prazo
e momento proposto para os projetos de lei.
Projetos de decreto legislativo (demais)

Seriam

emendados

obedecendo

ao

mesmo

critério

proposto para os projetos de lei de competência do Plenário, ou seja, a
proposição seria emendada, por qualquer parlamentar ou comissão, no curso da
discussão da matéria nas Comissões.

Projeto de resolução para modificar ou reformar o Regimento Interno

No caso de ser o projeto de autoria de deputado, da Mesa
ou de Comissão permanente, as emendas seriam apresentadas, por qualquer
deputado, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
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Sendo de iniciativa de comissão especial para esse fim
criada, o projeto seria nela emendado, por qualquer deputado. Portanto, propõese a eliminação do emendamento prévio, previsto no § 1Q do Art. 216 do RICO,
podendo qualquer parlamentar emendá-lo, na forma proposta para os projetos de
lei.

Projetos de resolução (demais)

Seriam os demais projetos de resolução emendados na
Mesa e/ou na Comissão a que for distribuído, por qualquer parlamentar, na forma
proposta para os projetos de lei.
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CAPíTULO IX
OS DESTAQUES EM COMISSÕES

Como conseqüência da ampliação das possibilidades de
emendamento das proposições e, também, tendo em vista evitarem-se as
distorções geradas pelo uso ilimitado dos destaques, propõe-se que nas
comissões somente possam ser apresentados os de bancada, como já previstos
no § 2Q do art. 161 do RICD, bem como os de iniciativa de parlamentar, no
máximo, em número igual ao permitido à respectiva bancada.

Ou seja:
Destaques de Bancada em comissão:

NQ Parlamentares

NQ máximo de destaques
para a bancada

De 5 até 24 Deputados

Um destaque

De 25 até 49 Deputados

Dois destaques

De 50 até 74 Deputados

Três destaques

De 75 ou mais Deputados

Quatro destaques

Destaques de Parlamentar em comissão:

NQ Parlamentares

NQ máximo de destaques do conjunto
dos parlamentares da bancada

De 5 até 24 Deputados

Um destaque

De 25 até 49 Deputados

Dois destaques

De 50 até 74 Deputados

Três destaques

De 75 ou mais Deputados

Quatro destaques
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CAPíTULO X
AS EMENDAS EM PLENÁRIO

Emendas de Bancada
Além do emendamento nas comissões, seria permitido o
emendamento em Plenário dos projetos de competência deste, por iniciativa das
bancadas partidárias. Essas emendas deveriam receber parecer oral em Plenário,
emitido, preferencialmente, pelo relator da matéria em comissão. O número de
emendas seria, no máximo, equivalente ao permitido para destaques, ou seja:

NQ Parlamentares

NQ Máximo de Emendas

De 5 até 24 Deputados

Uma emenda

De 25 até 49 Deputados

Duas emendas

De 50 até 74 Deputados

Três emendas

De 75 ou mais Deputados

Quatro emendas

Emendas de Autoria do Conjunto dos Líderes Partidários

Seriam, ainda, apresentadas, para casos de necessidade
excepcional, emendas de autoria conjunta de todos os Líderes de partidos
representados na Casa, sem número limitado, visando a corrigir eventuais erros
detectados de última hora, ou, ainda, em casos de consenso sobre a necessidade
de alteração de conteúdo, julgada oportuna.

Emenda Aglutinativa

Seriam aceitas observadas as formalidades atuais de
apresentação e processamento, todavia, em função da criação da Emenda de
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Autoria do Conjunto dos Líderes Partidários, poderá ser aplicada com os rigores
do texto regimental, não se permitindo, por exemplo, que matéria não objetivada
em emenda seja incluída no texto. Portanto, este tipo de emenda seria mantido,
sem modificações no texto do RICO.
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CAPíTULO XI
OS DESTAQUES EM PLENÁRIO

Seriam permitidos os destaques em Plenário em número
equivalente ao proposto para serem apresentados nas comissões, ou seja: os de
bancada, como já previstos e com as prerrogativas do § 22 do art. 161 do RICO;
os de iniciativa de parlamentar, em número máximo equivalente ao permitido à
respectiva bancada, conforme mostram as tabelas seguintes:

Destaques de Bancada em Plenário:

N2 Parlamentares

N2 máximo de destaques
para a bancada

De 5 até 24 Deputados

Um destaque

De 25 até 49 Deputados

Dois destaques

De 50 até 74 Deputados

Três destaques

De 75 ou mais Deputados

Quatro destaques

Destaques de Parlamentar em Plenário:

N2 Parlamentares

N2 máximo de destaques do conjunto
dos parlamentares da bancada

De 5 até 24 Deputados

Um destaque

De 25 até 49 Deputados

Dois destaques

De 50 até 74 Deputados

Três destaques

De 75 ou mais Deputados

Quatro destaques
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CAPíTULO XII
PROJETO DE RESOLUÇÃO CONSUBSTANCIANDO AS PROPOSTAS DE
ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Dá nova redação aos arts

, DE 2002.

do Regimento Interno.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a
seguinte resolução:
Art. 1º O art. 119 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 119 As emendas serão apresentadas em Comissão, a qualquer
projeto:
I - por qualquer Deputado, individualmente, e, se for o caso, com o
apoiamento necessário;
II - no caso de projetos submetidos à apreciação conclusiva:
a) por bancada de partido ou bloco parlamentar, respeitado o seguinte
limite:
De 5 até 24 Deputados - uma emenda
De 25 até 49 Deputados - duas emendas
De 50 até 74 Deputados - três emendas
De 75 ou mais Deputados - quatro emendas.
b) pelo conjunto dos Líderes de partidos ou blocos parlamentares
representados na Casa;

§ 1º O substitutivo somente poderá ser emendado por membros da
Comissão em que for apresentado.

§ 2º As emendas serão apresentadas, no prazo de cinco sessões,
imediatamente após o término das audiências públicas relativas ao projeto, ou,
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caso não ocorram, a partir da distribuição, mediante publicação de aviso na
Ordem do Dia das Comissões." (NR)

Art. 22 O art. 120 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 120. As emendas serão apresentadas em Plenário:
I - durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou
primeiro turno, por Comissão, por bancada de partido ou bloco parlamentar e pelo
conjunto dos Líderes dos partidos ou blocos parlamentares representados na
Casa.

§ 12 a apresentação das emendas de bancada obedecerão à seguinte
limitação:
De 5 até 24 Deputados - uma emenda
De 25 até 49 Deputados - duas emendas
De 50 até 74 Deputados - três emendas
De 75 ou mais Deputados - quatro emendas.

II - durante a discussão em segundo turno:
a) por Comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) desde que subscritas por um décimo dos membros da Casa, ou Líderes
que representem este número;
c) pelo conjunto dos Líderes dos partidos ou blocos parlamentares
representados na Casa.

111 - à redação final, até o início da sua votação, observado o quorum
previsto nas alíneas a,b e c do inciso anterior.

§ 12 Na apreciação preliminar só poderão ser apresentadas emendas que
tiverem

por fim escoimar a proposição dos vícios

argüidos pelas

Comissões referidas nos inciso I a 111 do art. 54.

§ 22 Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso
formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa, sujeita às
mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito, exceto se
apresentadas conforme previsto na alínea c do inciso anterior, quando
poderão referir-se ao mérito.

§ 32

.
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§ 4º As proposições urgentes, ou que se tornarem urgentes em virtude de
requerimento, só receberão emendas de Comissão, de bancada, subscritas
por um quinto dos membros da Câmara ou Líderes que representem este
número, ou pelo conjunto dos Líderes de partidos e blocos parlamentares
representados na Casa, desde que apresentadas em Plenário até o inicio
da votação da matéria.
5º

(NR)

Art.2º O art. 121 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 121. As emendas de Plenário, após serem publicadas e distribuídas,
somente serão encaminhadas às Comissões pertinentes para o exame do mérito,
da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos
caso o relator designado pelo Presidente não tenha condições de oferecer
parecer diretamente em Plenário.
Parágrafo único. Preferencialmente será designado relator o Deputado que
tenha relatado a matéria em Comissão.

Art. 2º O art. 122 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 122

.

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

§ 3º Em qualquer hipótese, a emenda aglutinativa não poderá incluir conteúdo
novo no texto em votação, limitando-se ao já disposto nas emendas que lhe
deram origem."

Art. 3º. O art. 161 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 161

.

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

§ 3º Os destaques de autoria de parlamentares ficam limitados à mesma
quantidade prevista no parágrafo anterior.
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Art. 4° O art. 202 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 202

.

§ 2° Admitida a proposta, o Presidente designará Comissão Especial para o
exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de quarenta sessões a partir
de sua instalação para proferir parecer.

§ 3° Somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas emendas,
com o mesmo quorum mínimo de assinaturas de Deputados e nas mesmas
condições referidas no inciso \I do artigo anterior, durante dez sessões, contadas
do término das audiências públicas, ou, caso não ocorram, da data da reunião em
que for eleito o presidente da Comissão Especial incumbida de apreciar o mérito
da proposição." NR
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

de março de 2002.
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CONCLUSÃO
Na

busca

do

aprimoramento

do

processo

de

emendamento, para dar-lhe mais racionalidade e maior eficácia, bem como para
valorizar a atuação do parlamentar, pôde-se observar, pelo conjunto das
propostas de alterações, que as Comissões, que reúnem boas condições para a
discussão mais aprofundada das matérias, passaram a ser o fórum por excelência
também do emendamento, resolvendo uma importante distorção que é o
descompasse entre o momento de emendar dissociado dos debates.
Todavia, não se retirou a possibilidade de emendar as
proposições também em Plenário, evitando-se, entretanto, com a limitação do
número de emendas, tornar demasiadamente longo o curso do processo
legislativo.
Com a proposta de instituição da Emenda de autoria do
Conjunto dos Lideres, criou-se a liberdade regimental, para dar suporte à opção
política, de alterar o mérito da matéria em qualquer fase de sua tramítação,
desengessando o processo atual, evitando-se, por exemplo, o uso subvertido das
emendas aglutinativas, que continuam e poderão, assim, ser aplicadas dentro das
prerrogativas regimentais da espécie.
Outra mudança fundamental que se propôs, em função da
melhor adequação do momento e das espécies de emendas, foi a limitação do
número de destaques, tanto nas votações do Plenário, quanto nas das
Comissões. Essa proposta representa uma mudança de filosofia, embora não
explícita, mas concreta e cotidianamente empregada, que era o emprego subreptício do destaque para promover sucessivas e infindáveis oportunidades de
emendar as proposições. Além disso, simplifica e agiliza sobremaneira o processo
legislativo, tornando também menos dramática a lida de parlamentares e
servidores com o instituto do destaque.
Sem descurar-se do papel destacado que exerce o relator
das matérias, o presente trabalho procurou enfocar e equacionar alguns excessos
de poder no desempenho dessa função.
De um modo geral, pode-se dizer que, se materializadas as
propostas delineadas neste míx de projeto e de breve pesquisa, após serem
aperfeiçoadas por meio de monografia ou de pesquisa mais detida, haverá
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sensível ganho para o processo legislativo na Câmara dos Deputados,
especialmente, no que tange à qualidade do texto, que irá se transformar em
diploma legal, já que propõe disposições regimentais que fortalecem a atuação
dos partidos e blocos parlamentares, como condutores ideológicos de conteúdos,
bem como otimiza a participação individual do parlamentar no aperfeiçoamento
das matérias.

ANEXOS

ANEXO 1- Texto Original da PEC 407, de 2001.

ANEXO 11- Texto do Substitutivo apresentado pelo Relator à PEC 407, DE 2001.

ANEXO 11I- Ficha de Tramitação completa do PLP 9, de 1999.

ANEXO IV - Destaques não deliberados, apresentado ao PLP 9, de 1999.

ANEXO V - Resultado das Sessões em que houve deliberação sobre destaques
do PLP 9, de 1999.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 2001
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N° 696/01

Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° É acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal o seguinte art. 84:
"Art. 84. A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro
de 2004, ficando prorrogada, até essa data, a vigência da Lei n° 9.311, de 24 de outubro
de 1996."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 407·A, DE 2001, DO PODER EXECUTIVO,
QUE

"ACRESCENTA

ARTIGO

84

AO

ATO

DAS

DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (PRORROGAÇÃO DA CPMF).

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Altera os arts. 100 e 156 da
Constituição Federal e o art. 81 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e acrescenta arts. 84, 85, 86, 87 e
88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do §

39

do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda

ao texto constitucional:

Art. 19 É acrescentado § 3º-A ao art. 100 da Constituição Federal, com a
seguinte redação:
"Art. 100

.

§ 3º-A. São vedados a expedição de precatório complementar ou
suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou
quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se
faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte,
mediante expedição de precatório."
Art. 29 O § 39 do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
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redação:
"Art. 156

.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso 111 do caput deste artigo,
cabe a lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;

11-

.

111 - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados." (NR)

Art. 3º O art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 81. É instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela
União em decorrência da desestatização de sociedades de economia
mista

ou

empresas

públicas

por

ela

controladas,

direta

ou

indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo
controle

acionário

a

pessoa

ou

entidade

não

integrante

da

Administração Pública, ou de participação societária remanescente
após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 1º de janeiro
de 2004, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza."
(NR)
Art. 4º São acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
os seguintes artigos 84, 85, 86, 87 e 88:
"Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos
arts. 74, 75 e 80, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2003,observado o
disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal.

§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a
vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações.
§ 2º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de, no
máximo, trinta e oito centésimos por cento.

§ 3º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata
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este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de:
I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para
financiamento das ações e serviços de saúde;
II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social;
111 - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da

Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do
trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitucional, nos
lançamentos:
I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e
exclusivamente utilizadas para operações de:
a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação
de que tra.ta o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.214, de 27 de
março de 2001;
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de

novembro de 1997;
c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição
de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro;
II - em contas correntes de depósito, relativos a:
a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou
sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão
organizado;
b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas

diversas

modalidades,

negociados

em

bolsas

de

valores,

de

mercadorias e de futuros;
111 - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no

País

e

a

remessas

para o exterior de

recursos

financeiros

empregados, exclusivamente, em operações e contratos referidos no
inciso II deste artigo.

§ 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de
trinta dias da data de publicação desta Emenda Constitucional.
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§ 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às
operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas
que constituam o objeto social das referidas entidades.

§ 3º O disposto no inciso 11 deste artigo aplica-se somente a operações
e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras
de mercadorias.
Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição
Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida
no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal

oriundos de

sentenças transitadas

em

julgado,

que

preencham, cumulativamente, as seguintes condições:
I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
11 - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º
do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
111 - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da

publicação desta Emenda Constitucional.

§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos
saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos
respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor.

§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não
tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos
em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei.

§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos
de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para
pagamento sobre todos os demais.
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição
Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a
publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos Entes da
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Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição
Federal,

os débitos ou obrigações consignados

em precatório

judiciário, que tenha valor igualou inferior a:
I - quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal;
11 - trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido
neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório,
sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o
precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos
incisos I e 111 do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a
que se refere o inciso 111 do caput do mesmo artigo:
I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a
que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;
11 - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios
fiscais."
Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 5 de dezembro de 2001.

Deputado Delfim Netto
Relator
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 407-A, DE 2001, DO PODER EXECUTIVO,
QUE

"ACRESCENTA

ARTIGO

84

AO

ATO

DAS

DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (PRORROGAÇÃO DA CPMF).

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Altera os arts. 100 e 156 da
Constituição Federal e o art. 81 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e acrescenta arts. 84, 85, 86, 87 e
88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 1º É acrescentado § 3º-A ao art. 100 da Constituição Federal, com a

seguinte redação:
"Art. 100

..

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

'

.

§ 3º-A. São vedados a expedição de precatório complementar ou
suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou
quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se
faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte,
mediante expedição de precatório."
Art. 2Q O § 3º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte
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redação:
"Art. 156

.

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

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo,
cabe a lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
11-

.

111 - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados." (NR)
Art. 3º O art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 81. É instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela

União em decorrência da desestatização de sociedades de economia
mista

ou

empresas

públicas

por

ela

controladas,

direta

ou

indiretamente, quando a operação envolver a alienação do respectivo
controle

acionário

a

pessoa

ou

entidade

não

integrante

da

Administração Pública, ou de participação societária remanescente
após a alienação, cujos rendimentos, gerados a partir de 1º de janeiro
de 2004, reverterão ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza."
(NR)
Art. 4º São acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

os seguintes artigos 84, 85, 86, 87 e 88:
"Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão

de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos
arts. 74, 75 e 80, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2003, observado o
disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal.

§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a
vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações.

§ 2º A aliquota da contribuição de que trata este artigo será de, no
máximo, trinta e oito centésimos por cento.

§ 3º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata

GER 3.17.23.004-2 (JUN/OO)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de:
I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para
financiamento das ações e serviços de saúde;
II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social;

111 - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do
trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitucional, nos
lançamentos:
I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e
exclusivamente utilizadas para operações de:
a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação
de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.214, de 27 de
março de 2001 ;
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de

novembro de 1997;
c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição

de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro;
II - em contas correntes de depósito, relativos a:
a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou
sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão
organizado;
b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas

diversas

modalidades,

negociados

em

bolsas

de

valores,

de

mercadorias e de futuros;

111 - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no
País

e a

remessas

para

o exterior

de

recursos

financeiros

empregados, exclusivamente, em operações e contratos referidos no
inciso 11 deste artigo.

§ 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de
trinta dias da data de publicação desta Emenda Constitucional.
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§ 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às
operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas
que constituam o objeto social das referidas entidades.

§ 3º O disposto no inciso 11 deste artigo aplica-se somente a operações
e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades corretoras
de mercadorias.

Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição
Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida
no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal

oriundos

de sentenças

transitadas

em

julgado,

que

preencham, cumulativamente, as seguintes condições:
I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
11 - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 39
do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
111 - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da
publicação desta Emenda Constitucional.

§ 19 Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos
saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos
respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor.

§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não
tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos
em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei.

§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos
de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para
pagamento sobre todos os demais.

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição
Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a
publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos Entes da
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Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição
Federal,

os débitos

ou obrigações

consignados

em precatório

judiciário, que tenha valor igualou inferior a:
I - quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal;
II - trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido

neste artigo, o pagamento Iar-se-á, sempre, por meio de precatório,
sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor
excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o
precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos

incisos I e 111 do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a
que se refere o inciso 111 do caput do mesmo artigo:
I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a
que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;

11 - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios
fiscais."
Art. 52 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 5 de dezembro de 2001.

Deputado Delfim Netto
Relator
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sistema funcionando em fase experimental

Proposição: PLP-9/1999

i:1

***

Autor: Poder Executivo.
Data de Apresentação: 16/3/1999
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
Regime de Tramitação: Urgência art. 155 RI
Origem: MSC-358/1999
Situação: Pronta para Pauta
Ementa: Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, pel
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

Explicação da Ementa: REGULAMENTANDO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

°

DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 14, 15 E 16 DO ARTIGO 40 DA NOV

Indexação: REGULAMENTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CRIAÇÃO, REGIME, PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, U
FEDERAL, ESTADOS, (DiJ, MUNICIPIO':;, ATENDIMENTO, SERVIDOR PUBLICO CIVIL, CARGO ELETIVO, FIXAÇÃO, V
APOSENTADORIA, PENSOES, LIMITAÇAO, BENEFICIO PREVIDENCIARIO, REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
CRITERIOS, FUNCIONARIOS, PATROCINADOR, FACULTATIVIDADE, ADESÃO, EMPREGADO, PODER PUBLICO,
IMPLEMENTAÇÃO, ENTIDADE FECHADA, EMPRESA ESTATAL, INCORPORAÇÃO, BASE DE CALCULO, CONTRIBUIÇÃO
PARTICIPANTE, INFERIORIDADE, PATROCINIO, PROIBIÇÃO, CONCESSÃO, BENEFICIO, SUPERIORIDADE, REMUNER
SERVIDOR, CONTRIBUINTE FACULTATIVO, EXCLUSÃO, RELAÇÃO JURIDICA, TRABALHO, EXIGENCIA, PUBLICAÇÃO
DEMONSTRATIVO, NATUREZA CONTABIL, SERVIÇOS ATUARIAIS, RESTRIÇÃO, UTILIZAÇÃO, RECURSOS, RESERVA
TECNICA, EMPRESTIMO, FINANCIAMENTO, RESSALVA, OPERAÇÃO, TITULO DA DIVIDA PUBLICA, EMISSÃO, GOVER
FEDERAL, INFRAÇÃO, PENALIDADE.
Despacho:
8/4/1999 - Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Economia, Indústria e Comércio; de
sequndade Social e Família; de Finanças e Tributação (ART. 54); E de Constituição e Justiça e de Redação (ART. 5
Pareceres:
CTASP - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
CEIC - Comissão de Economia, Indústria e Comércio
CSSF - Comissão de Seguridade Social e Família
CFT - Comissão de Finanças e Tributação
CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

Última Ação:
5/10/1999 -

Comissão Especial destinada a analisar o Projeto de lei Complementar na 09,
1999, que "dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de
previdência complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e p
Municípios". (PlP00999) -

30/11/2001 - PLENÁRIO (PlEN) - ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO
ENCERRAMENTO DA SESSÃO. ÕlDCD 0112 00 PÁG 63579 COl 02.
Andamento:
8/4/1999

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DESPACHO INICIAL: CONSTITUA-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 34, INCISO II DO RI, COMISSÃO
ESPECIAL PARA EXAME DA MATERIA A SER INTEGRADA PELAS CESP, CTASP, CEIC, CSSF, CFT E
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(ARTIGO 54 DO RI).

8/4/1999

PLENÁRIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATERIA.

_oco 18 03 99 PAG

10122 COl Oi.

5/5/1999

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
ATO DA PRE5IDÊNCIA: NOS TERMOS DO ARTIGO 34, INCISO II DO RI, ESTA PRESIDÊNCIA DEC
CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A, NO PRAZO DE QUARENTA SESSÕES, PROFERI
PARECER A ESTE PROJETO.

12/5/1999

COMISSÃO ESPECIAL ( CESP)
RELATOR DEP ROBSON TUMA.

11/8/1999

COMISSÃO ESPECIAL ( CESP)
OF 39/99-PRES DA CESP, SOLICITANDO A APENSAÇÃO DESTE AO PlP 08/99.

17/11/1999

COMISSÃO ESPECIAL ( CESP)
DEFERID.O OF ?4/99, DA CESP, SOLICITANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FUNCIONAMENT O
COMISSAO ATE O DIA 12 1299.

26/1/2000

COMISSÃO ESPECIAL ( CESP)
APROVAÇÃO UNAMIME DO PARECER DO RELATOR, DEP ROBSON TUMA, PELA CONSTITUCIONAL
JU.RIDICIDADE, BOA TÉCJHCA lEGISLATIVA, ADEQUAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA E, NO
MERITO, PELA APROVAÇAO, COM SUBSTITUTIVO, COM COMPlEMENTAÇAO DE VOTO.

s

28/1/2000

PLENÁRIO ( PlEN) •
lEITURA E PUBlICAÇAO DO PARECER DA CESP AO PROJETO. PRONTO PARA A ORDEM DO DIA. P
A/99. _OCO 09 05 00 PAG 22755 COl 01.

16/5/2000

PLENÁRI.O ( PLEN)
DISCUSSAO EM PRIMEIRO TURNO.

16/5/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
Requerímento de urqêncía: APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO PELOS DEP ARNALDO MADEIRA
DO GOVERNO; ROMEl ANIZIO, NA QUALIDADE DE LIDER DO PPB; INOCENCIO OLIVEIRA, lIDER
PFl; SILVIO TORRES, NA QUALIDADE DE lIDER DO BLOCO PSDBIPTB E MENDES RIBEIRO FIlH O
QUALIDADE DE LIDER DO BLOCO PMDBIPSTIPTN, SOLICITANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 155
URGENCIA PARA ESTE PROJETO. _OCO 1705 00 PAG 24715 COl 02.

16/5/2000

PLENÁRIO ( PlEN)
ADIADA A DISCUSSÃO PARA O DIA 17 05 00. _OCO 17 05 00 PAG 24714 COl 01.

17/5/2000

PlENÁRI.O ( PLEN)
DISCUSSAO EM PRIMEIRO TURNO.

17/5/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA, DE OFICIO. _OCO 18 05 00 PAG 25329 COl 02.

23/5/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO EM PRIMEIRO TURNO.

23/5/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A DISCUSSÃO, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 204 DO RI. _OCO 24 05 00
26961 COl 01.
,
PLENARIO ( PLEN)
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA: APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DOS lIDERES, APRESENTADO
SESSÃO DO DIA 16 05 00, SOLICITANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 155 DO RI, URGENCIA PAR
PROJETO: SIM-287; NÃO-99; ABST-Ol; TOTAl=387. DISCUSSÃO EM PRIMEIRO TURNO. RETIRA
PAUTA, DE OFICÍO. _OCO 25 05 00 PAG 27461 COl 02.

24/5/2000

25/8/2000

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
DEFERIDO AV 1388/00, DA PR, ENCAMINHANDO MSC 013482000, SOLICITANDO O REGIME DE
URGENCIA CONSTITUCIONAL PARA ESTE PROJETO. ENTRADA NA CAMARA: 25 08 00. PRAZO PA
EMENDAS: PRIMEIRA SESSÃO: 2808 O. SEGUNDA SESSÃO: 290800. TERCEIRA SESSÃO: 30 O
QUARTA SESSÃO: 310800. QUINTA SESSÃO: 01 0900. PRAZO NA CAMARA: 09 1000.

1/9/2000

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
APRESENTAÇÃO DE 57 EMENDAS, ASSIM DISTRIBUíDAS: 01, 06, 13, 14,20, 22, 55 E 57, PELO
ALEXANDRE CARDOSO; 02, 03, 04, 07, 10, 11, 15, 16, 17, 19 E 21, PELO DEP JOSÉ PIMENTEL;

http://intranet/intemetlsileglProp_Deta1he.asp?id=21321

14/03/02

:.:: eCâmara - Módulo Tramitação de Proposições :::

Página 3 de 8

09 E 18, PELO DEP EDINHO A~ÚJO; 12, PELO DEP VICENTE ARRUDA; 23 A 32, PELO DEP MIRO
TEIXEIRA; 33, PELO DEP AlOIZIO MERCADANTE; 31 E 35, PELO DEP RICARDO BERZOlNI; 36 E
DEP NELSON MARCHEZAN; 38 E 39, PELO DEP JOSE ANTONIO; 40 A 45 E 56, PELO DEP FERNAN
CORUJA; 46 E 47, PELO DEP VALDEMAR COSTA NETO; 48, PELO DEP IBRAHIM ABI-ACKEl; 49 E
PELO DEP ODElMO lEÃO; E Sl, 52, 53 E 54, PELO DEP MENDES RIBEIRO FILHO.
4/10/2000

. 4/10/2000

PLENÁRI_O ( PLEN)
DISCUSSAO EM TURNO ÚNICO.
PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA, DA ORDEM DO DIA, DE OFicIO

17/10/2000

PLENÁRIp ( PLEN)
DISCUSSAO EM TURNO ÚNICO.

17/10/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A DISCUSSÃO, DE OFicIO.

18/10/2000

PLENÁRIp ( PLEN)
DISCUSSAO EM TURNO ÚNICO.

18/10/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA, DA ORDEM DO DIA, DE OFÍCIO.

7/11/2000

PLENÁRI_O ( PLEN)
DISCUSSAO EM TURNO ÚNICO.

7/11/2000

PLENÁRIO (PLEN)
ADIADA A DISCUSSÃO, DE OFicIO.

8/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO EM TURNO ÚNICO.

8/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA DA ORDEM DO DIA, DE OFicIO.

_oco 05

1000 PAG 49590 COl Oi.

_oco 18 10 00 PAG 51005 COl Oi.

_oco 19 10 00 PÁG 51262 COl 02.

_oco 0811 00 PAG 54128 COl Oi.

9/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO EM TURNO ÚNICO.

9/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN t
ADIADA A DISCUSSAO, DE OFicIO.

14/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO EM TURNO ÚNICO.

14/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA, DA ORDEM DO DIA, DE OFÍCIO.

_oco 09

11 00 PAG 55719 COl Oi.

_oco 10 11 00 PAG 56091 COl Oi.

_oco

15 11 00 PÁG 57534 COl Oi.

21/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO EM TURNO UNICO.

21/11/2000

MESA OIRETORA OA CÂMARA DOS OEPUTAOOS. ( MESA)
lEITURA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DA CESP AO PROJETO. PENDENTE DE PARECER DA CESP À
EMENDAS DE PLENÁRIO. (PlP 9-B/99).

21/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DISCUSSÃO DO PROJETO PELOS DEP DR ROSINHA, FERNANDO CORUJA, PROFESSOR lUIZINHO
GIlMAR MACHADO, JANDIRA FEGHALI, GERSON PERES E JOSÉ ANTONIO ALMEIDA.

21/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ENCERRADA A DISCUSSÃO.

21/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A VOTAÇÃO PARA A SESSÃO DO DIA 22 11 00, POR SOLICITAÇÃO DO RELATOR DA CES
_oco 22 11 00 PÁG 59205 Cal Oi.

22/11/2000

PLENÁ~IO (PLEN) ,
VOTAÇAO EM TURNO UNICO.
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22/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DO PARECER DA CESP. (PLP 9-C/99). iWjDCD 23 11 00 PAG 59826 C

22/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
DESIGNAÇÃO DO RELATOR, DEP ROBSON TUMA, PARA PROFERIR PARECER ÀS EMENDAS DE PLE
EM SUBSTITUIÇÃO À CESP, QUE CONCLUI PELA APROVAÇÃO DAS EMENDAS: 02, 10, 12, 13 , 14
20, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 50 E 56, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO ADOTA
CESP; E PELA REJEIÇÃO DAS DEMAIS EMENDAS, COM EXCEÇÃO DAS EMENDAS 23 E 32 QUE FO
RETIRADAS PELO AUTOR, DEP MIRO TEIXEIRA.

22/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. iWjDCD 23 11 00 PÁG 59656 COL

28/11/2000

PLENÁRIO (PLEN)
VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO PELO DEP LUIZ CARLOS HAULY.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO O REQUERIMENTO DO DEP ARNALDO MADEIRA, LÍDER DO GOVERNO, SOLICITANDO
PREFERÊNCIA PARA VOTAÇÃO DA EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL 50.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA ADOTADA PELA CESP, RESSALVADOS OS DESTAQU
SIM-264; NÃO-138; ABST-04; TOTAL-406.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
PREJUDICADOS O PROJETO INICIAL, O SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CESP E AS EMENDAS A E
APRESENTADAS.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DO DEP ARNALDO MADEIRA E OUTRO, SOLICITANDO A VOTAÇ
GLOBO DOS DESTAQUES SIMPLES.

28/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, DE OFÍCIO. iWjDCD 29 11 00 PÁG 62084 COL

29/11/2000

PLENÁRIO { PLEN)
_
.
CONTINUAÇAO DA VOTAÇAO EM TURNO UNICO.

29/11/2000

MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ( MESA)
AVISO 2154/00, DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, ENCAMINHANDO A MSC017992000, SOLICITA
CANCELAMENTO DA URGÊNCIA CONSTITUCIONAL DESTE PROJETO. iWjDCD 05 12 00 PAG 64
COL oi.

29/11/2000

PLENÁ,[tIO ( PLEN)
REJEIÇAO EM GLOBO DOS DESTAQUES SIMPLES.

29/11/2000

PLENÁRIO", PLEN)
MANUTENÇAO DO ARTIGO TERCEIRO DA EMENDA SUBSTITUTIVA 50, OBJETO DE DVS 01, DA BA
DO PFL, PARA SUBSTITUIR O ARTIGO TERCEIRO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA, ADOTADA PEL
SIM-183; NÃO-l71; ABST-02; TOTAL-356. MANTIDO O TEXTO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA.

29/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO: " ... , SENDO OBSERVADO, PARA OS NÃO OPTANTES, O PARÁGRAFO
TERCEIRO DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ... ", CONSTANTE DO FINAL DO CAPUT D
ARTIGO TE!,CEIRO DA EMENDA SUBSTITUTIVA 50, OBJETO DE DVS 02 DA BANCADA DO PMDB,
SER INCLUIDA COMO PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO TERCEIRO DA SUBEMENDA SUBSTIT U
ADOTADA PELA CESP: SIM-288; NÃO-03; ABST-01; TOTAL-292. INSERIDA A EXPRESSÃO NO TE
SUBEMENDA SUBSTITUTIVA.

29/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DA EMENDA 57, OBJETO DE DVS 03 DA BANCADA DO PMDB: SIM-298; NÃO-01; A B
TOTAL-299. MODIFICADO O TEXTO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA.

29/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DO ARTIGO QUARTO DA SUBj:MENDA SUBSTITUTIVA, ADOTADA PELA CESP, OBJET
DVS 04 DA BANCADA DO PT: SIM-261; NAO-140; ABST-O; TOTAL-40lo MANTIDO O TEXTO DA
SUBEMENDA SUBSTITUTIVA.
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29/11/2000

iWjoco 3011 00

30/11/2000

PLENÁRIO {PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

30/11/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
AI?IADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
PAG 63579 COl 02.

5/12/2000

PLENÁRIO { PLEN)
_
.
CONTINUAÇAO DA VOTAÇAO EM TURNO UNICO.

5/12/2000

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
PÁG 64634 COl 02.

20/2/2001

1..-1

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO POR FALTA DE "QUORUM".
Olo

PÁG 62 5

iWjoco o1

iWjoco o6

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno untco,

20/2/2001

4/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Retirado de pauta, de Ofício.

iWjoco

21 02 01 PÁG 3331 COl oa.

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

4/4/2001

17/4/2001

PLE~ÁRIO,< PLEN)
MATERIA NAO APRECIADA. DCD 05 04 01 PAG 11979 COl 02.

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

17/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Adiada a continuação da votação, em face do encerramento da sessão. DCD 18 04 01 Pag 15470

18/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 1904 O
15811 COl oi.

18/4/2001

PLENÁRIO (PLEN)
Continuação da votação em turno único. (14:00 horas).

18/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Adiada a continuação da Votação, por falta de quorum. DCD 19 04 01 PAG 15966 COl ut ,

18/4/2001

PLENÁRIO { PLEN)
_
.
CONTINUAÇAO DA VOTAÇAO EM TURNO UNICO. (11:00 HORAS).

19/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

19/4/2001

~

24/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DA RETIRADA DE PAUTA, DA ORDEM DO DIA,
ITEM 01 (URGÊNCIA CONSTITUCIONAL E PRAZO ENCERRADO). DCD 20 04 01 PAG 16224 COLO
PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

24/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 25 04 O
16834 COl oi.

25/4/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

25/4/2001

PLENÁRIO (PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 26 04 O
17290 COl 02.
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PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

8/5/2001

9/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 09 05
19156 COL 01.

o

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

9/5/2001

IJ
IV

;(

15/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 10 05
19627 COL 01.

o

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

15/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
MATÉRIA NÃO APRECIADA. DCD 16 05 01 PÁG 20933 COL 01.

16/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

16/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 1705
21675 COL 01.

16/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA PARA O DIA 17 05 00. _OCO 17 05 00 PAG 24714 COL 01.

17/5/2001

o

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

17/5/2001

PLE~ÁRIO-' PLEN)

MATERIA NAO APRECIADA, EM FACE DA NÃO-CONCLUSÃO DO ITEM 1 DA PAUTA DA ORDEM DO
(URGÊNCIA CONSTITUCIONAL E PRAZO ENCERRADO). DCD 18 05 01 PÁG 22281 COL 01.

(/

22/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

22/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 23 05
23159 COL 01.

23/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

23/5/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Adiada a continuação da votação, em face do encerramento da sessão. DCD 24 05 01 Pág 23618

19/6/2001

o

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

19/6/2001

20/6/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO. DCD 20 06
29443 COL 01.

o

PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

20/6/2001

28/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DA PAUTA DA ORDEM DO DIA, DE OFÍCIO. DCD 21 06 01 PÁG 30140 COL 01.
PLENÁRIO ( PLEN)
Continuação da votação em turno único.

28/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Aprovado o Requerimento do Sr. dep. Mendes Ribeiro Filho (PMDB), solicitando preferência para
votação dos destaques de nOs. 11,9, 23 e 13, nesta ordern.: SIM-284: NÃO-106: ABST-03: TOT
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28/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
SUPRESSÃO DO "CAPUT" E OS PARÁGRAFOS TERCEIRO E QUARTO DO ARTIGO SEXTO DA SUBEM
SUBSTITUTIVA GLOBAL, OBJETOS DE DVS 11 DA BANCADA DO PMDB: SIM-03; NÃO-328; ABST
TOTAL-331.

28/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

29/8/2001

PLENÁRIO { PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

29/8/2001

PLENÁRIO ( PLE.N)
ADIADA A VOTAÇAO DO INCISO I DO ARTIGO QUARTO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA, OBJETO
05 DA BANCADA DO BLOCO PSB/PC DO B, POR FALTA DE "QUORUM".

29/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO PELO AUTOR O DVS 12, DA BANCADA DO PSDB.

29/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DA EMENDA DE PLENÁRIO 54, OBJETO DE DVS 09 DA BANCADA DO PMDB: SIM-37
o; ABST-O; TOTAL-377. MODIFICADO O TEXTO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA.

29/8/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO: "SENDO VEDADA A VINCULAÇÃO DOS VALORES DESSES BENEFÍC
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OCUPADO PELO PARTICIPANTE", CONSTANTE DO PARÁGRA
ÚNICO DO.ARTIGO SÉTIMO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA, OBJETO DE DVS 13 DA BANCADA D
SIM-OS; NAO-384; ABST-O; TOTAL-389. MODIFICADO O TEXTO DA SUBEMENDA SUBSTITUTIVA

19/9/2001

PLENÁRIO {PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

19/9/2001

PLENÁRIO ( PLE.!'I)
ADIADA A VOTAÇAO DO INCISO I DO ARTIGO QUARTO DO SUBSTITUTIVO, OBJETO DE DVS 05
BANCADA DO BLOCO PSB/PC DO B, POR FALTA DE "QUORUM" (OBSTRUÇÃO).

19/9/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, POR FALTA DE "QUORUM".

25/9/2001

PLENÁRIO { PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

25/9/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

26/9/2001

PLENÁRIO {PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

26/9/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO

17/10/2001

PLENÁRIO {PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

17/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO

23/10/2001

PLENÁRIO { PLEN).
.
CONTINUAÇAO DA VOTAÇAO EM TURNO UNICO.

23/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVADO: O REQUE~IMENTO DO DEP ARNA.LOO MADEIRA, LÍDER DO GOVERNO, E OUTRO,
SOLICITANDO PREFERENCIA PARA APR~CIAÇAO DO DVS 10 E DA EMENDA AGLUTINATIVA 01, C
O VOTO DO DEP ARNALDO FARIA DE SA.

23/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
APROVAÇÃO DA EMENDA ALGUTINATIVA 01, QUE PRECEDE A VOTAÇÃO: SIM-405; NÃO-O; ABST
TOTAL-405.

23/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
PREJUDICADO DO DVS 10 DA BANCADA DO PPB.
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23/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DA PAUTA DA ORDEM DO DIA, EM FACE DO ACORDO ENTRE OS SENHORES LÍDERES

24/10/2001

PLENÁRIO { PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

24/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DA PAUTA DA ORDEM DO DIA, EM FACE DO ACORDO ENTRE OS SENHORES LÍDERES

30/10/2001

PLENÁRIO {PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

30/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
Requerimento de preferência: APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DO DEP ARNALDO MADEIRA, LÍ D
GOVERNO, E OUTROS, SOLICITANDO PREFERÊNCIA PARA VOTAÇÃO DO DVS 08, DA BANCADA D
VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO SOLICITADA PELO DEP PROFESSOR LUIZINHO, NA QUALIDADE DE L
DO PT: SIM-254; NÃO-30; ABST-02; TOTAL-286: APROVADO O REQUERIMENTO.

30/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
SUPRESSÃO DO INCISO II DO ARTIGO QUARTO DO SUBSTITUTIVO A ESTE PROJETO, OBJETO D
NO 8 «PT): SIM-OI; NÃO-356; ABST-O; TOTAL-357.

30/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DA PAUTA DA ORDEM DO DIA, EM FACE DO ACORDO ENTRE OS SENHORES LÍDERES

31/10/2001

PLENÁRIO { PLEN)
_
,
CONTINUAÇAO DA VOTAÇAO EM TURNO UNICO

31/10/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
RETIRADO DA PAUTA DA ORDEM DO DIA, DE OFÍCIO.

7/11/2001

PLENÁRIO { PLEN)
CONTINUAÇAO DA VOTAÇÃO EM TURNO ÚNICO.

7/11/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO DO DVS-05 PELOS DEP JANDIRA FEGHALI, RODRIGO MAIA,
FERNANDO CORUJA E MENDES RIBEIRO FILHO,

7/11/2001

PLENÁRIO ( PLEN)
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO QUARTO DO SUBSTITUTIVO FI
CESP, OBJETO DE DVS;05 DA BANCADA DO BLOCO PSB/PC DO B, POR FALTA DE
"QUORUM" (OBSTRUÇAO).
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PLP N° 09/99

!

Destaques e emendas
aglutinati vas
pendentes de votação

29.03.01

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do Bloco PSBJPC do B)

/'

}/:-.j

Requer Destaque para Votação em
Separado do inciso I do art. 4° do substitutivo
final, apresentado ao Projeto de Lei
Complementar nO 9/99.

Requeiro, nos termos do art. 161, § 2° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, Destaque para Votação em Separado do inciso I do
art. 4° do substitutivo final, apresentado ao Projeto de Lei Complementar n°
9/99.

Sala das Sessões,

2.2- 1

/ ;{.2WO
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 9.A/99jJ;'

h

OE5TACUE DE BANCADA - POT
.~

Nos termos regimentais, requeiro Destaque de Votação em Separado para suprimir a
expressão "exclusivamente" no inciso I do art. 42 , da Emenda Substitutiva Global ao PL n2 9·
AJ99.

JU5TIFICATIVA
A obrigatoriedade da utilização exclusiva da modalidade da contribuição definida, o que
certamente vai inviabilizar que as entidades fechadas de previdência complementar possam
oferecer planos de benefícios definidos com C\ finalidade de garam,,' a integralid~de das
aposentadorias e pensões dos servid res públicos efetivos. (Art. 40, § 32 da CF).

'Oe novembro de 2000
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Deputado
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 09/99

REQUERThfENTO DE DESTAQUE DE
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BA.~CADA
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Requeremos. com base no art. 161, § 2° do Regimento Interno, DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da expressão "na modalidade de contribuição definida"
constante do inciso I do art. 4° do Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei Complementar n"
09/99.

JUSTIFICAÇÃO
o Substitutivo do Relator apresentado em Plenário em seu inciso I do art. 4° determina
que os fundos de pensão dos servidores operem apenas na modalidade de contribuição definida.
Estabelece, portanto, regra restritiva e injustificável, além de anti-isonômica. Primeiro, porque
contraria a regra geral do PLP n° I0/99, já aprovado nesta Casa, que trata das regras gerais dos
fundos de pensão no Brasil. Naquele projeto, os fundos de pensão estão autorizados a manter
planos de beneficio definida. contribuição definida e planos mistos (art. 7", § único). Apenas
os fundos de pensão mantidos por instituidores, que não dispõem de patrocinadores, são
equiparados a entidades de previdência aberta e proibidos de oferecer outros planos. Na emenda
ora destacada, os fundos de pensão dos servidores públicos deverão ofertar apenas planos de
contribuição definida.
A opção por regimes de contribuição definida não se sustenta nem mesmo na
experiência internacional recente, que tem, quando se trata de planos de previdência para
servidores públicos, se orientado pela criação de planos mistos, com até três "camadas" (three
tiered benefit plans), dos quais um é de contribuição definida e os demais de beneficio definido.
E planos de contribuição definida impedirão que o servidor saiba quanto receberá na
aposentadoria, pois esses planos são intrinsecamente vinculados ao risco e á rentabilidade de
contas individuais, acabando com a idéia mutualista dos fundos de pensão e também com a
flexibilidade necessária para que sejam competitivos frente ás seguradoras privadas.
Sala das Sessõi~I---t--"
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA

/c/ "

Requeremos, com base no art. 161, § 2° do Regimento Interno, DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do inciso 11 do art. 4° Ga E
Substitutiva
1 ao
Projeto de Lei Complementar n° 9/99.
-c-

dllla

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda Substitutiva Global ora destacada, ainda que tenha fixado que o fundo
de pensão poderá conceder o beneficio sob a forma de renda mensal vitalícia com manutenção
de reservas na próp.ia entidade, substitutivo SPC-4 mantém a abertura para a privatização total
da previdência complementar. Mantém a previsão de que o beneficio se dará na forma de renda
mensal vitalícia, calculada com base nas reservas acumuladas pelo servidor - capitalização
inu'vidual mas 'i tando diz que o fundo de pensão poderá comprar renda mensal vitalícia em
entidade aberta de previdência complementar ou sociedade seguradora de livre escolha do
participante abre o caminho para, mediante regulamentação, estabelecer regras que venham a
privilegiar as entidades abertas, ou restringir as entidades fechadas, tomando essa "livre
escolha" uma aventura que ninguém sabe que resultado teria para os servidores. Como sempre,
o risco será do servidor, que nenhuma garantia terá do seu beneficio.
>-

Se prevalecer essa tese, o beneficio previdenciário passa a ser um simples
produto comprado no mercado, com os recursos do montante acumulado, o que fragiliza o fundo
de pensão e beneficia a entidade aberta ou seguradora, pois a capitalização posterior à concessão
do beneficio será patrimônio dessa, e não do fundo de pensão. Além do privilégio que isso
representa, dilui totalmente a natureza de seguro social solidário da previdência complementar,
que os fundos de pensão ainda poderiam preservar. Ao destinar as reservas capitalizadas para a
seguradora, sofrerá uma redução no seu ativo que comprometerá, inclusive, a sua gestão e
subsistência, reduzindo ainda mais sua competitividade.
Sala das
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ANEXO"
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRE§liDJÊNCliA DA CÂMARA DO§ DEPUTADO§
§ECRETARliA-GERAJL DA MJE§A
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Terça-feira, 28 de Novembro de 2000. (14:00)
Seção de Autógrafos

Página: 001

ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios.
*MSC 1.148/00, de 25/08/00, solicitando Regime de Urgência - ART. 64 CF.
APROVADO:
- a Subemenda Substitutiva da Comissão Especial ao Projeto de Lei Complementar,
ressalvados os Destaques;
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=264 NÃO=138ABSTENÇAO=4 TOTAL=406
- o Requenrnentodo'Sr. Dep. Arnaldo Madeirá (Governo) solicitando votação em
globo dos Destaques Simples.
RETIRADO:
- o Requerimento do Sr. Dep. Arnaldo Madeira (Governo) solicitando preferência para
votação da Emenda Substitutiva Global nO 50.
PREJUDICADO:
- o Projeto Original;
- o Substitutivo oferecido pela Comissão Especial e as Emendas a ele apresentadas.

Resultado: ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO.

Item 2
PLP 0023-0/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

:!?ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em
!Ultimas Sessões.

GER 3.17.23.004-2 (JUNf99l

http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez

ÇÂMARA DOS DEPUTADOS

Seção de Autógrafos

RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
de Quarta-feira, 29 de Novembro de 2000. (14:15)

Página: 002

- do inciso I do art. 4° da Subemenda Substitutiva, objeto do Destaque de Bancada nO
5 (PSB/PC do B).
'Adiada a votação, por falta de quorum (obstrução).

Resultado: ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, POR FALTA DE QUORUM.
'Obstrução verificada durante a votação do Destaque de Bancada nO 5.

Item 2
PLP 0023-D/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Acresce e altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de
1998.
'Apreciação do Substitutivo do Senado Federal.
'Urgência constitucional I Prazo: 21/10100.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO.
'Por falta de quorum (obstrução) verificada na votação do item 01 e pela nãoconclusão da apreciação daquele item, matéria com urgência constitucional e
prazo encerrado.

Item 3
PLP 0135-8/00
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas de
desapropriação para fins de reforma agrária, e dá outras providências.
'Urgência constitucional I Prazo: 30/10100.

Resultado: ADIADA A CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO.
, Por falta de quorum (obstrução) verificada na votação do item 01 e pela nãoconclusão da apreciação daquele item, matéria com urgência constitucional e
prazo encerrado.

Item 4
PL. 0168-A19'}
lEste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez

!Últimas Sessões.

GER 3.17.23.004-2 IJUN/991

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRES][DJÊNC][A DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETAR][A-GERAL DA MESA
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
Quarta-feira, 29 de Novembro de 2000. (14:15)
Seção de Autógrafos

Página: 001 ,

ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios.
·Urgência constitucional/Prazo: 09/10/00.
APROVADO:
- a expressão "sendo observado, para os não optantes, o § 3° do art. 40 da
Constituição Federal", constante do final do "caput" do art. 3° da Emenda Substitutiva
nO 50, objeto do Destaque de Bancada nO 2 (PMDB), para ser incluída como parte
final do "caput" do art. 3° da Subemenda Substitutiva;
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=288 NÃO=3 ABSTENÇÃO=1 TOTAL=292

Inserida a expressão no texto da Subemenda Substitutiva.
- a Emenda nO 57, objeto do Destaque de Bancada nO 3 (PMDB);
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=298 NÃO=1 ABSTENÇÃO=O TOTAL=299

Modificado o texto da Subemenda Substitutiva.
- o art. 4° da Subemenda Substitutiva, objeto do Destaque de Bancada nO 4 (PT).
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=261 NÃO=140 ABSTENÇÃO=O TOTAL=401

Mantido o texto da Subemenda Substitutiva.

REJEITADO:
- os Requerimentos de Destaques Simples;
- o art. 3° da Emenda Substitutiva nO 50, objeto do Destaque de Bandada nO 1 (PFL),
para substituir o art. 3° da Subemenda Substitutiva.
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=183 NÃO=171 ABSTENÇÃO=2 TOTAL=356

Mantido o texto da Subemenda Substitutiva.

ADIADA A VOTAÇÃO:

i~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br > Plenário> Resultado das Dez
!Ultimas Sessões.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

lPRJE§JIDJÊNCJIA DA CÂMARA DO§ DJElPlTTADO§
§JECRJETARJIA-GJERAlL DA MJE§A
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
Quinta-feira, 30 de Novembro de 2000. (09:00)
Seção de Autógrafos

Página: 001

MATÉRIA SOBRE A MESA:

1 - Requerimento de Urgência (art. 155, RICO):
- Requerimento de srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei n? 3.756/00, do Poder Executivo, o qual "Altera o § 3° do
art. 11 da Lei n? 9.311, de 24 de outubro de 1996."
VOTAÇÃO NOMINAL: 81M=251 NÃO=20 AB8TENÇÃO=4 TOTAL=275

REJEITADO.
'Votação que requer maioria absoluta de votos para aprovação, nos termos do
art. 155 do RICO.
- Requerimento dos Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO, urgência
para apreciação do Projeto de Lei Complementar nO 77/99, do Poder Executivo, o qual
"Altera dispositivos da Lei nO 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Códig'1 Tributário Nacional."
APROVADO.
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nO 3.837/00, do Poder Executivo, o q!'11 "Dispõe sobre a
incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o financiamento da
Seguridade Social - COFINS nas operações de compra e venda dos produtos que
especifica."
APROVADO.
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando. nos termos do art. 155 do RICO, urgência para
a apreciação dqprojeto de Lei nO 1.615/99, do Poder Executivo, o qual "Dispõe sobre a
criação da Agência Nacional de Transportes, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, reestrutura o Setor Federal de Transportes, e dá outras providências."
APROVADO.

ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
l~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
!Ultimas Sessões.
.
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Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios.
'Urgência constitucional/ Prazo: 09/10/00.

Resultado: RETIRADA A URGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA
SESSÃO.

Item 2
PLP 0023-0/99
Autor:
Ementa:

PODER EXECUTIVO
Acresce e altera dispositivos da Lei Complementar nO 95, de 26 de fevereiro de
1998.
•Apreciação do Substitutivo do Senado Federal.
'Urgência constitucional/ Prazo: 21/10/00.

Resultado: RETIRADA A URGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 3
PLP 0135-8/00
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas de
desapropriação para fins de reforma agrária, e dá outras providências.
'Urgência constitucional/ Prazo: 30/10/00.

Resultado: RETIRADA A URGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
ADIADA A CONTINUAÇÃO DA DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA SESSÃO.

Item 4
PL. 0168-A/99
I~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
!'Ultimas Sessões.
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PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEJPUTADOS
SECRJETARIAaGJERAJL DA MESA
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Terça-feira, 28 de Agosto de 2001. (13:00)
Seção de Autógrafos
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ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios.
APROVADO:
- o Requerimento do Sr. Dep. Mendes Ribeiro Filho (PMDB), solicitando preferência
para a votaçe . dos destaques de nOs 11, 9, 12 e 13, nesta ordem.
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=284 NÃO=106 ABSTENÇÃO=3 TOTAL=393

SUPRIMIDO:
- o "caput.. e os §§ 3° e 4' Jo art. 6° da Subemenda Substitutiva Global, objetos do
Destaque de Bancada nO 11(PMDB).
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=3 NÃO=328 ABSTENÇÃO=O TOTAL=331

Resultado: ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA
SESSÃO.

Item 2
PLP 0130-A/96
Autor:
Ementa:

EDINHO ARAUJO
Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 3
PDC 0159-8/92
Este resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
Últimas Sessões.
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Autor:
Ementa:

RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
de Terça-feira, 28 de Agosto de 2001. (13:00)

Página: 002

GEOVANNI QUEIROZ
Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás, nos
termos do artigo 49, inciso XII, da Constituição Federal.

Resultado: ADIADA A REABERTURA DA DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO
DA SESSÃO.

êste resultado da Ordem do Oia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
Ultimas Sessões.
r-t:O'l '1'7 ?':! f'lt"I.d.?
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PRE§JlDtJ~CJlADA CÂMARA DO§ DEPUTADO§
§ECRETARJlAaGERAlL DA ME§A

RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Quarta-feira, 29 de Agosto de 2001. (13:00)
Página: 00\

Seção de Autógrafos

1 - Requerimento de Urgência (art. 155, RICO):
- Requerimento do Sr. Dep. Giovanni Queiroz, nos termos do art. 155 do RICO, solicitando
urgência para a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nO 159, de 1992, que "Dispõe
sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás, nos termos do artigo
49, inciso XV, da Constituição Federal".
ADIADA A VOTAÇÃO, POR FALTA DE QUORUM.
·obstrução verificada durante a votação do item 1 da pauta.

ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
APROVADO:
- a Emenda de Plenário n° 54, objeto do Destaque de Bancada nO 9 (PMDB).
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=377 NÃO=O ABSTENÇÃO=O TOTAL=377

"Modificado o texto da Subemenda Substitutiva.
ADIADA A VOTAÇÃO:
- do inciso I do art. 4° da Subemenda Substitutiva, objeto de Destaque de Bancada nO
5 (PSB/PC do B).
Votação adiada por faita de quorum (obstrução).
RETiRADO:
- o Destaque de Bancada nO 12 (PSDB).
SUPRIMIDO:
- a expressão "sendo vedada a vinculação dos valores desses benefícios á
remuneração do cargo efetivo ocupado pelo participante", constante do parágrafo
único do art. 7° da Subemenda Substitutiva, objeto de Destaque de Bancada n° 13
(PPS).
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=5 NÃO=384 ABSTENÇÃO=O TOTAL=389

"Modificado o texto da Subemenda Substitutiva.

:I?ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
iUltimas Sessões.
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Resultado: ADIADA A CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO, POR FALTA DE QUORUM
(OBSTRUÇÃO).

Item 2
PLP 0130-A/96
Autor:
Ementa:

EDINHO ARAUJO
Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municipios.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, POR FALTA DE QUORUM.
*Obstrução verificada durante a votação do item 1 da pauta.

Item 3
PDC 0159-8/92
Autor
Ementa:

GEOVANNI QUEIROZ
Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás, nos
termos do artigo 49, inciso XV, da Constituição Federal.

Resultado: ADIADA A REABERTURA DA DISCUSSÃO, POR FALTA DE QUORUM.
*Obstrução verificada durante a votação do item 1 da pauta.

:~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
rummes Sessões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRJESliDÊNCliA DA CÂMARA DOS DJEPUTADOS
SJECRJETARliA=GJERAIL DA MJE§A
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Terça-feira, 23 de outubro de 2001. (13:06)
Seção de Autógrafos

Página: 001

MATÉRIA SOBRE A MESA:

1 • Requerimento de Urgência (art. 155, RICO):
- Requerimento de Senhores Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO,
urgência para a apreciação do Projeto de Lei nO 5.470, de 2001, do Senado Federal, que
"Altera a Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico".
RETIRADO DE PAUTA, POR ACORDO DOS SRS. LíDERES.
- o Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICO, urgência
para a apreciação do Projeto de Lei nO 5.569, de 2001, do Poder Executivo, que "Dispõe
sobre os vencimentos dos servidores que menciona das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências".
APROVADO.

ORDEM DO DIA:

Item 1
PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
APROVADO:
- o Requerimento do Sr. Dep. Arnaldo Madeira (PSDB) solicitando preferência para a
apreciação do Destaque de Bancada nO 10 e da Emenda Aglutinativa nO 1;

- a Emenda Aglutinativa n° 1 do Sr. Dep. Miro Teixeira (PDT).
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=40S NÃO=O ABSTENÇÃO=O BRANCOS=O NULOS=O
TOTAL=40S

PREJUDICADO:
- o Destaque de Bancada n° 10 (PPB).

Resultado: RETIRADO DE PAUTA, POR ACORDO DOS LRS. LíDERES.

Item 2
~ste resultado da Ordem do Dia está disponivel também em http://www.camara.gov.br > Plenário> Resultado

IUltimas Sessões.

das Dez

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRESKDÊNCKA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARKAQGERAJL DA MESA
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
Terça-felra, 23 de outubro de 2001. (19:32)

i

Seção de Autógrafos

Página: 001

ORDEM DO DIA:

Item 1
PEC 0289-8/00
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos
Quadros da União.
APROVADO:
• o Substitutivo da Comissão Especial.
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=401 NÃO=1 ABSTENÇÃO=O BRANCO~-O NULOS='
TOTAL=402
PREJUDICADO:
- a Proposta inicial;
• a Proposta de Emenda à Constituição na 376/01, apensada.

Resultado: A MATÉRIA RETORNA À COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAR A
REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO.

I,Ultimas Sessões.

~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em h!!p:/Iwww.camara.pov.br> Plenário> Resultado das Dez
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PEC 0289-8/00
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos
Quadros da União.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

~l?Ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
IUltimas Sessões.
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PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRJETARIA~GJERAJLDA MESA
RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
Terça-feira, 30 de outubro de 2001. (13:00)
! Seção de Autógrafos
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MATÉRIA SOBRE A MESA:

1 - Requerimento de Urgência (art. 155, RICO):
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nO 5.470, de 2001, do Senado Federal, que "Altera a Lei nO
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, para ampliar
a segurança e a fiscalização do voto eletrônico".
ADIADA A VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para
a apreciação do Projeto de Lei nO 3.428, de 1997, do Sr. Dep. Jaques Wagner (PT) e
outros, que "Dispõe sobre a elaboração, beneficiamento e comercialização de produtos
artesanais de origem animal e vegetal e dá outras providências".
ADIADA A VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
- Requerimento do Sr. Dep. Giovanni Queiroz (PuT) e outros solicitando, nor termos do
art. 155 do RICD, urgência para a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nO 159, de
1992, que "Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás,
nos termos do artigo 49, inciso >N, da Constitu.ção Fed~ral".
ADIADA A VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
- Requerimento de Srs. Líderes solicitando, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para
a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nO 731, de 2000, do Senado Federal, que
"Convoca plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós".
ADIADA A VOTAÇÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

ORDEM DO DIA:

Item 1

PLP 0009-C/99
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência
complementar pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
APROVADO:

- o Requerimento de Srs. Líderes solicitando preferência para a votação do Destaque
de Bancada n° 8 (PT);
VOTAÇÃONOMINAL: SIM=254 NÃO=30 ABSTENÇÃO=2 TOTAL=286

~ste resultado da Ordem do Dia está disponível também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
,Ultimas Sessões.
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SUPRIMIDO:
- O inciso 11 do art. 4° do Substitutivo, objeto do Destaque de Bancada nO 8 (PT),
VOTAÇÃO NOMINAL: SIM=1 NÃO=356 ABSTENÇÃO=O TOTAL=357

Resultado: RETIRADO DE PAUTA, POR ACORDO DOS SRS. LíDERES.

Item 2
PL. 3524-8/00
Autor:

PODER EXECUTIVO

Ementa:

Dispõe sobre a qualificação dos órgãos e das entidades do Ministério da Defesa
como Centros de Prestação de Serviços - CPS e dá outras providências.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 3
PDC 0381-A/99
Autor:

JOSÉ BORBA

Ementa:

Dispõe sobre a Autorização do Uso de Terras Indígenas na Reqíão de São
Jerônimo da Serra, no Rio Tibagi, de acordo com o § 3° do art. ,,31 dê) '::onstituição
Federal.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 4
PL. 2710-A/92
Autor:

NILMÁRIO MIRANDA e INICIATIVA POPULAR

Ementa:

Cria o Fundo Nacional de Moradia Popular - FNMP, e o Conselho Nacional de
Moradia Popular - CNMP, e dá outras providências.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 5
PL. 3365-8/97
Autor:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

lEste resultado da Ordem do Dia está dlsponivel também em hltp://WWW.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez

!Úilimas Sessões.
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Altera dispositivos da Lei nO 8.432192, que dispõe sobre a transferência de Sede de
Juntas de Conciliação e Julgamento, define jurisdições e dá outras providências.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 6
PL. 5470-A/01
Autor:

SENADO FEDERAL

Ementa:

Altera Lei 9504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para ampliar a segurança e a fiscalização do voto eletrônico.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 7
PLP 0003-A/99
Autor:

ATILA LINS

Ementa:

Cria a Região Integrada de Desenvolvimento Manaus-Boa Vista e dá outras
providências.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 8
PRC 0143/01
Autor:

MESA DIRETORA DA CO

Ementa:

Dispõe sobre a extinção de categorias funcionais do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados e dá outras providências.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

Item 9
PEC 0222-C/00
Autor:

JUQUINHA e OUTROS

Ementa:

Acrescenta o art. 149A à Constituição Federal.
'Refere-se à instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação

i~ste resultado da Ordem do Dia está disponlvel também em hllp:/Jwww.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez
IUltimas Sessões.
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pública.
APROVADO:
- a Redação do Vencido em 1° Turno.

Resultado: APROVADO EM 1° TURNO. A MATÉRIA RETORNARÁ À PAUTA APÓS O
INTERSTíCIO REGIMENTAL DE 5 SESSÕES (§ 6° DO ART. 202 DO RICO).

Item 10
PEC 0281-8/00
Autor:

SENADO FEDERAL

Ementa:

Dá nova redação ao inciso I do § 1° do art. 73 da Constituição Federal.
'Trata da possibilidade de nomeação, como Ministro do Tribunal de Contas da
União, de Auditor com mais de 65 anos de idade.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.

~ste

resultado da Ordem do Dia está disponlvel também em http://www.camara.gov.br> Plenário> Resultado das Dez

Ultimas Sessões.
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