
CAMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

ATA DA 16- REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 1996

No dia 21 de agosto de 1996, às 10 horas e 55 minutos, no
plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado Nelson Otoch, Presidente, presentes os
Deputados Jair Meneguelli e José Coimbra, Vice-Presidentes; Alberto
Goldman, Mendonça Filho, Paulo Rocha, Paulo Paim, Miguel Rossetto,
Aldo Rebelo, Luiz Moreira, Zila Bezerra, Luciano Castro, José
Pimentel, Paulo Bauer, Jovair Arantes, Jair Bolsonaro, Zaire Rezende,
José Carlos Aleluia, Maria Laura, Luciano Zica e Chico Vigitante.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados, Fernando Lyra,
lidem ar Kussler, João Mellão Neto, Noel de Oliveira, Olavo Calheiros,
Raimundo Santos, Sandro Mabel, Sérgio Arouca, Valdomiro Meger,
Wilson Braga e Wilson Cunha. Compareceu ainda o Deputado Agnelo
Queiroz. EXPEDIENTE: Havendo número regimental, o Presidente
submeteu à apreciação do plenário a ata da 15a Reunião Ordinária,
realizada em 7 de agosto, que foi aprovada. Anunciou a Distribuição nO
25 e a Redistribuição nO 13, ocorridas em 8 de agosto e as
Distribuições nOs26 e 27, ambas realizadas no dia 9 do mesmo mês. A
seguir, acusou recebimento de correspondência da Caixa Econômica
Federal questionando sobre a necessidade do comparecimento do
Presidente da Empresa, Sr. Sérgio Cutolo dos Santos, à Comissão
uma vez que o Programa de Apoio à Demissão Voluntária já estava
concluído desde o último mês de abril. O Deputado Nelson Otoch
submeteu os argumentos ao plenário que acatou as justificativas,
ficando assim cancelado o convite para a audiência pública. Informou
ainda aos presentes que ficara adiada a reunião com o Presidente do
Banco do Nordeste do Brasil, Sr. Byron Queiroz, para uma data a ser
posteriormente definida. Dando continuidade, o Deputado Nelson
Otoch alertou seus pares quanto ao risco de se aprovar requerimentos
solicitando audiências públicas em período pré-eleitoral, uma vez que
os parlamentares estariam engajados nas campanhas em seus
estados. O Presidente fez também um apelo aos relatores para que
devolvessem os pareceres dos projetos com prazo vencido na
Comissão e solicitou à Secretária que expedisse correspondência

~ nesse sentido. ORDEM DO DIA: O Presidente submeteu à apreciação
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do plenário o Requerimento nO 33/96, do Sr. Jair Meneguelli -
solicitando a realização de seminário sobre "Direito de Greve", com o o
objetivo de subsidiar a relatoria do Projeto de Lei nO401/91, que foi
aprovado. O Deputado Jair Meneguelli solicitou inversão de pauta para
apreciação da Pauta nO6 e do item 3 da Pauta nO7, que foi aprovada.
PAUTA N° 6/96 - 1) Projeto de Decreto Legislativo nO 131/95 - do
Senado Federal (PDS 29/95) - que "autoriza o governo do Estado da
Bahia a alienar terras de propriedade desta Estado, até o limite de
8.735 (oito mil, setecentos e trinta e cinco) hectares, à Companhia de
Seguros Aliança da Bahia, de acordo com o processo administrativo
formalizado". Vista ao Deputado José Pimentel em 07/08.2) Projeto de
Decreto Legislativo nO241/96 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "susta a
aplicação do disposto na Portaria nO865, de 14 de setembro de 1995,
do Ministério do Trabalho, que estabelece critérios de fiscalização de
condições de trabalho constantes de Convenções ou Acordos
Coletivos de Trabalho". Relatar: Deputado Zaire Rezende. Parecer:
Favorável. Vista ao Deputado Paulo Rocha. 3) Projeto de Lei nO
1.043-A/95 - do Superior Tribunal Militar - que "acrescenta inciso ao
artigo 9° da Lei nO8.457, de 4 de setembro de 1992, que organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares". Relatar: Deputado Jair Bolsonaro. Parecer: favorável, com
adoção do substitutivo da Comissão de. Defesa Nacional. O Presidente
designou o Deputado Paulo Rocha para ler o parecer. Em votação:
aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relatar.
4) Projeto de Lei nO1.480/96 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região e dá outras providências". Relatar: Deputado IIdemar
Kussler. Parecer: favorável, com emenda. O Presidente designou o
Deputado Jair Meneguelli para ler o parecer. Discutiu a matéria o
Deputado Paulo Rocha. Em votação: rejeitado o projeto, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Jair Meneguelli. 5) Projeto de Lei nO
4.590-A/94 - do Senado Federal (PLS N° 113/93) - (PL 35/95,
apensado) - que "dispõe sobre o atendimento preferencial da clientela
que especifica nos órgãos da administração pública federal direta e
indireta". Relatara: Deputada Maria Laura. Parecer: favorável, com
subemenda, ao principal e ao apensado, com a adoção do substitutivo
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. O
Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para ler o parecer. Em
votação: rejeitado o projeto, nos termos do parecer vencedor do
Deputado Mendonça Filho. 6) Projeto de Lei nO1.399/95 - do Senado
Federal (PLS N° 186/95) - que "proíbe a nomeação de parentes para
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cargos em comissão e dá outras providências". Relatora: Deputada
.Zila Bezerra. Parecer: contrário. Parecer reformulado pelo
encaminhamento do PL 1.399/95 à Comissão Especial de Reforma
Administrativa. Vista concedida ao Deputado Luciano Castro em
08.05.96. Devolução. da vista com manifestação contrária ao projeto
Em votação: rejeit~do; unanimemente, o projeto, nos termos do
parecer contrário da Relatora. 7) Projeto de Lei nO 1.794/96 - do
Senado Federal - que "dá nova redação ao inciso XV e acrescenta o
inciso XVI ao artigo 24 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993".
Relatora: Deputada Maria Laura. Parecer: contrário. O Presidente
designou o Deputado Paulo Rocha para ler o parecer. Em votação:
rejeitado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer da Relatara.
8) Projeto de Lei nO2.974-A/92 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá
nova redação ao artigo 215 da Lei nO8.112, de 11 de dezembro de
1990, dispondo sobre o direito do dependente à remuneração do
funcionário falecido, nas condições que menciona, e dá outras
providências". Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável,
com adoção da emenda da Comissão de Seguridade Social e Família.
Vista ao Deputado Luciano Castro. 9) Projeto de Lei nO4.819-A/94 - do
Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre a Regulamentação da
Profissão de Oficial de Marinha Mercante e dá outras providências".
Relator: Deputado José Carlos Aleluia. Parecer: contrário. Vista ao
Deputado Paulo Rocha. 10) Projeto de Lei nO94-A/95 - do Sr. Cunha
Lima - que "altera a redação do artigo 472 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, excluindo a prestação do serviço militar obrigatório
como hipótese de suspensão do contrato de trabalho". Relator:
Deputado Chico Vigilante. Parecer: contrário. O Presidente designou o
Deputado José Pimentel para ler o parecer. Em votação: rejeitado,
unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator. 11)
Projeto de Lei nO99/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "dispõe sobre a
fixação da jornada de trabalho dos Assistentes Sociais". Relatora:
Deputada Zila Bezerra. Parecer: favorável. Retirado de pauta pela
Relatora. 12) Projeto de Lei nO 130/95 - do Sr. Álvaro Valle - (PL's
995/95, 1.046/95 e 1.373/95, apensados) - que "estabelece normas
sobre a realização de concursos públicos para admissão de servidores
civis no âmbito da União". Relator: Deputado Luciano Castro. Parecer:
favorável, com substitutivo, ao principal, ao PL 995/95, apensado, e às
9 (nove) emendas apresentadas na Comissão ao substitutivo; e
contrário aos PL's 1.046/95 e 1.373/95, apensados. Vista concedida ao
Deputado Sandro Mabel em 22.11.95. Devolução da vista com
manifestação contrária ao principal e aos apensados. Retirado de,/
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pauta pelo Relator. 13) Projeto de Lei nO202/95 - do Sr. Agnelo
Queiroz - (PL 539/95, apensado) - que "dispõe sobre a criação dos
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências". Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: favorável,
com 2 (duas) emendas. Vista concedida ao Deputado Sandro Mabel
em 16.08.95. Devolução da vista com manifestação escrita
concordando com o Relator e apresentando 5 (cinco) sugestões.
Parecer reformulado: favorável, com substitutivo, ao principal e pela
aprovação parcial do PL 539/95, apensado. Devolução da revisão da
vista com manifestação favorável ao parecer do Relator, com 1(uma)
sugestão. Adiada a discussão. 14) Projeto de Lei nO247-A/95 - do Sr.
Vilson Santini - que "institui o Vale-Remédio e dá outras providências".
Relator: Deputado Fernando Lyra. Parecer: favorável. O Presidente
designou o Deputado Alberto Goldman para ler o parecer. Em votação:
rejeitado o projeto, nos termos do parecer vencedor do Deputado
Alberto Goldman. 15) Projeto de Lei nO395/95 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "acrescenta dispositivo ao artigo 389 da Consolidação
das Leis Trabalhistas". Relator: Deputado IIdemar Kussler. Parecer:
favorável. O Presidente designou o Deputado Mendonça Filho para ler
o parecer. Em votação: rejeitado, contra o voto do Deputado José
Pimentel, o projeto, nos termos do parecer vencedor, da Deputada Zila
Bezerra. 16) Projeto de Lei nO536-A/95 - do Sr. Max Rosenmann - que
"dispõe sobre a forma de investidura dos dirigentes dos Conselhos
Regionais do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT'. Relator:
Deputado Sergio Arouca. Parecer: contrário. Vista conjunta aos
Deputados Jair Meneguelli e Sandro Mabel. 17) Projeto de Lei nO
552-A/95 - do Sr. Paulo Paim - (PL's 745/95 e 864/95, apensados) -
que "estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S. A. e da
Companhia de Trens Urbanos os benefícios de que trata a Lei nO
8.186, de 21 de maio de 1991, que dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários". Relator: Deputado Zaire Rezende.
Parecer: favorável, com substitutivo, ao principal, pela aprovação
parcial do PL nO745/95, apensado, e pela prejudicialidade do PL nO
864/95, apensado. Vista concedida ao Deputado Paulo Rocha em
20.09.95. Devolução da vista sem manifestação escrita. Discutiram a
matéria os Deputados Alberto Goldman, Luciano Castro, Mendonça
Filho e Paulo Rocha que se manifestou pela incompetência da
Comissão para opinar sobre o projeto, sugerindo encaminhá-Ia à
Comissão de Seguridade Social e Família. Como houvesse
discordância quanto ao encaminhamento dado pelo Deputado Paulo
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Rocha, o projeto foi retirado de pauta. 18) Projeto de Lei nO653-A/95 -
do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a fiscalização dos serviços
federais de inteligência e dá outras providências". Relator: Deputado
IIdemar Kussler. Parecer: contrário. O Presidente designou o Deputado
Luciano Castro para ler o parecer. Em votação: rejeitado, contra os
votos dos Deputados Jair Meneguelli, José Pimentel, Paulo Paim e
Paulo Rocha, o projeto, nos termos do parecer do Relator. 19) Projeto
de Lei nO694/95 - do Sr. Alberto Goldman - que "institui as Diretrizes
Nacionais do Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências".
Relator: Deputado José Pimentel. Parecer: favorável, com substitutivo.
Retirado de pauta. 20) Projeto de Lei nO 880-Al95 - do Sr. José
Fortunati - que "estabelece em 05 (cinco) horas diárias a jornada de
trabalho dos produtores de rádio". Relator: Deputado Manoel Castro.
Parecer: contrário. O Presidente designou o Deputado Mendonça Filho
para ler o parecer. Em votação: rejeitado, contra os votos dos
Deputados Jair Meneguelli, José Pimentel, Paulo Paim e Paulo Rocha,
o projeto, nos termos do parecer do Relator. 21) Projeto de Lei nO
923/95 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "regulamenta o custo e o
pagamento de serviços gráficos oficiais quando organizados em
autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista".
Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável. Em votação:
aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator.
22) Projeto de Lei nO 1.247/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe
sobre a profissão de fotógrafo, cinegrafista e de técnico em
cinematografia e dá outras providências". Relator: Deputado Paulo
Rocha. Parecer: favorável, com emenda. Em votação: rejeitado, contra
os votos dos Deputados Jair Bolsonaro, Jair Meneguelli, José
Pimentel, Paulo Paim e Paulo Rocha, o projeto, nos termos do parecer
vencedor do Deputado Mendonça Filho. 23) Projeto de Lei nO1.273/95
- do Sr. Fausto Martello - que "dispõe sobre a pesca, a aqüicultura, a
proteção dos recursos pesqueiros, e dá outras providências". Relator:
Deputado Paulo Ritzel. Parecer: favorável ao projeto e à emenda nO2
e contrário à emenda nO1, apresentadas na Comissão. Vista conjunta
aos Deputados Paulo Rocha e Sandro Mabel. 24) Projeto de Lei nO
1.366/95 - do Sr. Leonel Pavan - (PL 1.423/96, apensado) - que "altera
a redação do artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aumentando de 20% (vinte por cento) para 50% (cinqüenta por cento)
o adicional de trabalho noturno". Relator: Deputado IIdemar Kussler.
Parecer: favorável, com emenda, ao principal e contrário ao PL
1.423/96, apensado. Vista conjunta aos Deputados Luciano Castro e
Sandro Mabel. 25) Projeto de Lei nO 1.533/96 - do Sr. Waldomiro
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Fíoravante - que "define o dano moral e atribui à Justiça do Trabalho,
competência para apreciá-Io quando decorrente da relação de
trabalho". Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: favorável. O
Presidente designou o Deputado Paulo Rocha para ler o parecer. Em
votação: rejeitado, contra os votos dos Deputados Jair Meneguelli,
José Pimentel, Paulo Paim e Paulo Rocha, o projeto, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Mendonça Filho. 26) Projeto de Lei nO
1.539/96 - do Sr. Alexandre Cardoso - que "dispõe sobre a instituição
de mecanismos de acompanhamento de informações econômicas e
financeiras de interesse da sociedade". Relator: Deputado Olavio
Rocha. Parecer: favorável. Vista conjunta aos Deputados Luciano
Castro e Sandro Mabel. 27) Projeto de Lei nO1.549/96 - do Sr. Beto
Mansur - que "autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Casa
da Esperança, com sede na Rua Imperatriz Leopoldina, nO 15, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo, o imóvel que especifica".
Relator: Deputado Renan Kurtz. Parecer: favorável. O Presidente
designou o Deputado José Pimentel para ler o parecer. Em votação:
rejeitado o projeto, nos termos do parecer vencedor do Deputado José
Pirnentel. 28) Projeto de Lei nO1.632/96 - do Sr. Waldomiro Fioravante
- que "dispõe sobre normas processuais de dissídios coletivos".
Relator: Deputado Jair Solsonaro. Parecer: favorável. Vista ao
Deputado Sandro Mabel. 29) Projeto de Lei nO 1.633/96 - do Sr.
Waldomiro Fioravante - que "concede abono de falta ao trabalho de
empregado por motivo de internação hospitalar de filho ou
dependente". Relator: Deputado IIdemar Kussler. Parecer: favorável,
com substitutivo. O Presidente designou o Deputado Mendonça Filho
para ler o parecer. Em votação: rejeitado o projeto, nos termos do
parecer vencedor do Deputado Mendonça Filho. 30) Projeto de Lei nO
1.716/96 - do Sr. Waldomiro Fioravante - que "assegura adiantamento
salarial ao empregado que se encontre em dificuldade financeira".
Relator: Deputado Mendonça Filho. Parecer: contrário ao projeto e às 2
(duas) emendas apresentadas. Em votação: rejeitado, unanimemente,
o projeto nos termos do parecer do Relatar. 31) Projeto de Lei nO
1.800/96 - do Sr. Pedrinha Abrão - que "altera a Consolidação das Leis
do Trabalho para dispor sobre remuneração de dirigentes sindicais".
Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: contrário. Retirado de
pauta a requerimento do autor. PAUTA N° 7 - 3) Projeto de Lei nO
7.837/86 - do Senado Federal (PLS 138/83) - (PL 3.409/92, apensado)
- que "dispõe sobre a distribuição eventual de lucros a empregados".
Relator: Deputado Paulo Paim. Parecer: favorável, com substitutivo, ao/# principal e ao apensado. O Deputado Paulo Paim defendeu seu
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parecer. Os Deputados Mendonça Filho e José Carlos Aleluia pediram
vista conjunta com o objetivo de aprofundar a discussão com o relator
e apresentar um texto mais consensual. O Deputado Paulo Paim
concordou com o encaminhamento e aproveitou a oportunidade para
solicitar ao Deputado Valdomiro Meger, a devolução do Projeto de Lei
nO1/95,que trata do salário mínimo. Os demais itens da Pauta nQ 7,
bem como as Pautas nOs1, 2, 5, 8 e 9 tiveram a discussão adiada.
ENCERRAMENTO: O Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e
45 minutos, antes convo~qo/JeUniãO para o dia 28 de agosto, às 10
horas. Para constar, eu, lY~'~ Talita Veda de Almeida,

". I

Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. ,n.nJ-.r'-"f'-'V""-'"""""~"'-F~""',,,,"""~~~~
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