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COMISSÃO DE EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTO.

I • RELATÓRIO

o projeto de lei em epigrafe pretende instituir o

Dia 8 de Julho como Dia Nacional da Ciência e dá outras providências.

Distribuido a esta comissão, nos termos do art.

119, ~capuf'. inciso I e § 1°, c1c art. 166. do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, a Sra. Presldenta detenninou a abertura e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas ao projeto, a

partir de 26 de maio de 1999, por cinco sessões. Esgotado o prazo não foram

recebidas emendas ao projeto.

Entre os argumentos expendidos pelo ilustre autor

da proposta. Dep. Marcelo Déda, destacam-se:

a) O objetivo pnncipal do projeto. que e instituir

o dia 8 de Julho como Dia Nacional da Ciência; (art. 1°).

b) O art. 2° do Projeto, reporta-se à previsão de

que "O Poder Público incentivará a divulgação pública do Dia Nacional da

Ciência, assim como sua comemoração em todos os estabelecimentos

educacionais do País".

A justificativa para tal iniciativa de lei, argumenta

seu autor, fundamenta-se no fato de que a Sociedade Brasileira Para o

Progresso da Ciência exerce importante papel no processo de

democratizaçãn da vida brasileira, e precisa por isso, definir melhor seus

"marcos simbólicos referentes à participação dos diferentes setores que

contribuem para o avanço de nossa sociedade".

Em vista disso, resolveu apresentar a proposta de

lei em exame, visando instituir o dia 8 de Julho, mesma data de fundação da

Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência, como Dia Nacional da

Ciência.

Cumpre-nos, assim, por designação da nobre

Presidenta desta Comissão, a elaboraçao do parecer.

É o Relatório

TI - VOTO DO RELATOR

Julgamos oportuna e justl a iniciativa .de lei

formulada pelo nobre parlamentar, face a importância da Sociedade Brasileira

Para o Progresso da Ciência no conteXto de nossa sociedade. Com efeito, em

boa hora surgiu essa iniciativa do ~gislador ordinário, posto que a SBPC

carecia de uma data de referência JllÍla a ciência em nosso pais; alóm do que,

em vista da grandeza da entidade, entendemos que a detiniçao dene mareo

referencial, levará o Poder Pl1blico a perseguir o objetivo da proposta em

discussão, incentivando a divulgaçao ampla do Dia da Ciência em todos os

setores da sociedade brasileira, e principalmente nos estabelecimentos

educacionais do Pais.

Por isso, é incomensurável o valor do projeto de lei

em destaque, o qual, sem dúvida, fortalecerá a comunidade cientifica, e por

conseguinte mostrará clara e profundamente os objetivos perseguidos pela

SBPC, através de seus instrumentos mais efetivos(Reuniões Anuais e a Revista

da Ciência), quais sejam:

1 - Apoiar e estimular o trabalho cientifico;

2 - Zelar pela manutenção de elevados padrões de

ética;

3 - Defender os interesses dos cientistas, bem

como sua liberdade de pesquisa e o direito aos meios necessàrios à realização

do seu trabalho;

4 - Articular melhor à ciência com os problemas de

interesse geral:

- Congregar as Sociedades Cientificas

Especializadas e filiar-se ou articular-se às Associações ou. Agremiações

nacionais ou estrangeiras que visem a objetivos paralelos.

Com a instituição do Dia Nacioual da Ciência, e

sua conseqüente divulgaçao, certamente, o poder público despertará maior

interesse em adotar uma poUtica séria em beneficio da ciência no Brasil,

disponibi1izando recursos financeiros com vistas à ultimação de seus projetos.

Por fim, I aprovayio do projeto propiciará uma

maior valorização da classe cientifica DO àmbito nacional.

Por todo o exposto, o noslO parecer é no sentido

da Aprovação do Projeto de lei n° 4.733 de 1998, na forma em que foi

proposto.

Sala daCOmir;~ (-t de agosto de 1999.

l!iJ/41
Deputape fv,andro Milhomen

I Relstor
~ I iJ

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ed!J~.aç.. . Cultura e Desporto, em! reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanime' Ile, o Projeto de Lei nO 4.733198, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Eva ro Milhomen. '

Estiveram presentes us senhores Deputados Maria Elvira,
Presidenta; Marisa Serrano e Celcita Pinh'liro, Vice-Presidentas; Ademir LuCas,
Agnelo Queiroz, Átila Lira, Éber Silva, :duardo Seabra, Evandro Milhomen,
Fernando Marroni, Flávio Ams, Gastão Vieira, Joio Matos, Jonival Lu~ Junior,



42254 Quinta-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Setembro de 1999

José Melo, Luis Barbosa, Nelson Marchezan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira,
Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho e Pedro Wilson.

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1999

~~
.

-~~.,/~.' </-/

• [)eputada a Elvira

.~.~

/'
PROJETO DE LEI N!!. 4.736-A, DE 1998

( Do Poder Executivo)
MENSAGEM N" 962198

Altera a redação e revoga dispositivos da Lei nO 7.501, de 27 de junho de 1986, e dá
outrils providências; tendo parecer da Comissllo de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional pela aprovação, com emenda, e pela rejeição das emendas
apresentadas na Comissão. PENDENTE DE PARECERES das Comissões de
Tmblllho, . de Administreção e serviço Público, de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação.

SUMÁRIO

I· Projeto inicial

11- Mensagem anexada: nO 1.512198

111 - Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- emenda apresentada na Comissão· 1998;
- termo de recebimento de emendas· 1998;
- emenda apresentada na ComisSão - 1999;
- tBm10 de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura);
- parecer do Relator;
• emenda oferecida pelo Relator;
- perecer da ComissAo;
- emenda adotada pela Comissão.

o CONGRESSO NACIONAL decr...·

'\11 r.' 05 an5. It', ~>,!. 4"'. 5'1. 39, 40. 42. 45.046,47, "'8. 4Q. 51. 52. 54 e 55 da Lei n\! 7 Sal,
de 27 de junho de 1986. com a redação dada pela Lei n'! 8028. de 12 de abril de 1990, e pela Lei n~

81015. de 9 de dezembro de 1993, passam a vIgorar com a se.!;uime redaç!o

"An. I~ O Serviço Exterior. essencial aexecUção da política exterior do Brui~ constitui..
se do corpo de servidoreJ. ocupantcs de cargos de provimento efedvo, capacitAdos
profissionalmente como agentes do Ministerio das Relações Exteriores, no Brasil e no exterior,
organizados em carreiras definidas e hierarquizada!:

Paragrafo único. Aplica-se Ias integrantes da Serviço Exterior o dispasto ne~tll Lei, na Lei
nll 8.829, de 23 de dezembro de 1993, c 11& legislação relativa aos servidora públicos civis dl1
Uniio:' (NR)

....\11 2" O Serviço Exterior e composlo da Cnrrclra de Diplomata. da CMreira de Oficial
de Chancelaria e da Carreira de Assistenle de ChanceJ:mll" (NR)

"An.4<1 Aos scrvidmcs integrantes da Carreira de Olicial de Chancelaria. de nivel de
formação superior. incumbem tarefas de n:uurC7.a tec:nica e administr:niva" (NR)

"An ;" Aus ser.... idores integr:ullC$ da Carrclra til.: :\~!>lslCl11c til.: Chancelaria. de nivel de
formaçãu media. inEul1lhcll1larelbs de apl1io tecmcl' c admimstratlvo" (NR)

",'rt. l'} Ao concurso publico de provas para admissão ti Carreira de Diplomata, somente
poderio concorrer brasileiros nalos

I .• para mhni!i!\iill nu Cllrlm de Preparação ã Cnrrcira de Diplum'lla Stlln.::nle poderio
concorrer os que apresclllcm. certificado de conclusão. no minimo. dn IcrCClf3 serie ou do sexto
penodn de. scnlemc uu I,.';'r~;t h.":U;3 uu creditos equivalenles de ("'lU S(l de <i.í1dunçuo de nivel
superlur ullcia!lnclIle rl.OCllltlwCldtl.

11 .• "urn Jlll!fl'~~U 11:1 ':.'\~ ;'1Jl::inJ d.1 ("ilfreira de f)iplllJl)lII.1, /li! 1hzm;l ·do p.1TJl:lfato Ullíco
do ilI11gu 'UIICllur. !\i1ll1CIIIC ,. "'C(~J concorrer os que apresentem t1iplmn:1 de curso slIpcriur
utidalmclllc rccunhcculn" (~lt

"Art ·10

~ I" () 1I1l1lll,.'lll dI,.' (ILl11';UlIl,."'; de: earuns da carreira de tllpllllllmu t.:lll c.ula classe sem lixadn
Il\l ,lIlexo I dl;sta 1CI

~ 2'1 O numero dc ucupantes de c:lrgas Ilas classes de Prim~lro Secret::mo. Segunoo
Secretario e Terceiro )~crelJno poaera. vanar. desde Que seu lotai não uhraO:lsse seiscentos.

~ .r~ Em qualqucr ilipotese. !J numero úe Primeiros Secretarios n.ia paderã uhrapassar em
\ lOte e t:ItlCO por cento ,lO numero de Segunoos Secretarias. e c~te mio podcra ultrn.pa5liilr I.!m
clOQur:nta por c~mo .10 iJ~ rr.:rcelros Secretarias

~ 4\1 O numero de Tt:rceiros Secretan05 promOVIdos a cada semestre :l Segundos
Secretanas t": o numero de Segundos Secretarias promovidos a cada semeStre a Primeiros
SecrcI.:Jnos serão esmbelecldos em regulamemo:' (:'ffi.)

~ P' Em Estados nos qums o BraSIl não tenha representação Diplomatica. efetiva.. podera
ser cumulativamente acreditado Chefe de Missão Diplomatica Permanente reSidente em outro
Estado. mantendo-se. nessa eventualidnde. a. sede pnrnitiva.

*2'1 Em Estados n05 quais o Brasil não tenha representaçào Díplomática rcsídente ou
cumulntiva. podera ser e'l:cepcionalmente acreditado como Chefe de Missão Diplomatica. Ministro
de Pnmelra Classe ou \tinísuo de Segunda Classe. nos termos do an .\9 desta .Lei. lotado na
Secretana de Estado .. (SR)

.• An. 45 Os Mmistros de Primeira Ctilsse. os Ministros de Segunda. Classe e os
Conselheiros. no exerclcio de chctia de posto. não permanecerão por penado superior a cinco anos
consecutivos em cada posto

Parã!!rafo untCO .\ permanência dos MinistrO$ de Primelfil Classe. dos Ministros de
Segunda Classe c d~lS l\msclheiros. em cnda pOStO do grupo C. não sera superior a tres anos.
podcndo s~r prorrogildn 110 l1laSllOO ate doze meses. J.tendldil a con\'~méncla da Administração c
medIante expressa anu':ncl3 do interessado." (NR)

'.\rt ·lú Ressal\ndas .IS hipoteses do artigo ;lOterior. a permanência !lo exterior dos
\lImslros de Sr:l..!,lII11.Ja CI.ISSC e d~ls Conselhcuos comiSSionados na função de ?>.linistro-Conselhclro
não "1,.·r3 ..ltpcrlO~ a l.."lltl':ll ,mus em cada POSIO e :l dez anos consecutl\,OS no cxtenor" (NR)

",," ·17

f /\I O. pruD' d. plI'I!IWlICllllO ,,".rIor do COnNlhalro no "lrelclo "cItttIa de pasto
t comi..ionldo nl I\Inçio di Mlnlllro.Con..lh.lro podtrn IOmll'" 10 prtVI.1O ,;;, taJllll e no
O'''CNl\)

"An."' " , , " , ,., .. ,.,., , "., ..'..",.,',.".' '1 ' ..,"',."., ••

q 4' O disposto nos incisos 1, 11 • 111 nlo li aplica 10 Conlllhalro no .xerclclo di chan.
de posto ou comissionado na funçio de Minillra-Conselh.lro." ('NR)

"Art.49 A titulo excepcional. poderá ser comissiorwlo como Cha/'I di 1.4111&0
Oiplom&tica Permanente Minislro de Segunda Classe.

*3'1 Quando se \'eru1clIr chuo de lo~çàa na runcio de Minislfo-Cunseihejro em POSIO do
:Impa C. ou. excepclomJmenlc. em pollO do iP"u~od~ra. de acordo com a conveniincil:l da
e~de~I~ll~~~~;:~ comi!:slonaoo Conselheiro que .I!...J:~.~ menos quatro anos de eletivo

.....
~ 4\1 ~a hipótese do paragrato anterior. o Diplomata percebem. (i'\'encimcnto básico de seu

o:argo efetivo e indenlzaçào de represcmaçio correspondente il IUnçlo nl qual tiver sido
~omlsslOnado.·· (~)

..Art. 5 I. . " _ "." "." .. , ,", ,,'

II - promoçào a Coll.ldhciro, por mereclmenl0:
lU - promoção a. PriBleiro Secretario. nl proporçio de quaro por merecimento e um por

amiguidade: e

........................... "(NRl

·'An.5o!. Somente poderio ser promovidos OI Oípfom&tls que sltisf"açam lOs squíntes
requisitos especJficos:

.." ,.. ,' .. , _ , ,',"" ".,'" (NR)

"An. S4. O Ministro de ~rimeira Cluse. o Ministro de Segunda Cluse e o Conselheiro
lfrlo lran./'ctido. poR cargo. da mesma natureza. cla... e denominaçio inteJlflllt.. do Quadro
ElptÇi.1 do S.rvlço E_r. e o Primeiro Stcr<rário será transferido pua CIIIO d. Conaelhairo do
Quldro E.poclal do Serviço Exterior. por alo do Presidente da RepubIica, na fol11ll embeloclda por
tIlll••I.

.. ...... "(NR)

..Art 5S


