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Faço saber-qsã oCongrcsso
Nacional aprovou, e eu, Antonio
CarlonMagalhãen, Presidcnfedo Scnadõ -Federal, nos termos doart.
48, item 28, dá Regimõ nto -Interno, promulgo o seguinte
-- DECRETO LEGISLATIVO
N' 103, DE 2000
-
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Atos do Congresso -Nacional
-

EMENDA CONSTITUCIONAL N°28
Dá nova redação ao inciso. XXIX do art. 7°
-e revoga o art. 233 da Constituição Federal.
As -Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado- Federal,,
nos termos do -8 3° do art. -60. da Constituição Federal, promulgam aseguinte Emenda ao texto constitucional::
Art. IR .0 inciso XXIX do art. 7°-da. Constituição Federal
passa a vigorar com aseguinte -redação:
"XXIX - ação, quando aos créditos resultantes das relações
-de trabalho, com prazo 'prescricional de cinco anos- para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite dedois anos após a extinção do
-contrato de trabalho;" (NR) - "a) (Revogada)."
"h) -(Revogada)."
Art. 2' Revoga-se o art. 233 da Constituição, Federal.
Art. 3* Esta Emenda Constitucional entra cm vigor na data
de sua publicação.

--

maio
Brasilta,
m25
e de mato
de 2000
Mesa-ia Câmara dos Deputados

- .

Deputado MICHEL TEMER
Presidente

Deputado HER
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1° Vice-Presidente

Deputid0SEVERINO CAVALCANTI

-

Senador ANTONIO CARLOS MGÁLHÃE.-.'
Presidente
Senador GERALDO MELO
1° Vicc-PrcsidstitE

O Congresso Nacional decreta:
-Art. 11 aprovado o texto do Acordo sobre-Cooperação na.
Área--de-Proteção da Sáúdë Atiimar, -celebrado éntr6o Governo daRepúblícaFederativadoBrasil 1 o Governo da Fedelaão da'Rúasia,.
em Brasília, em 23de.abril dl 1999.. - -Parágrafo único..Siio sujeitos à-aprovação do- Congresso -INa-cional quaisquer atos- -qúe possam resultar em -revisão do referido
Acordo, -assim -como'quaisquer ajustes- complementares- que, nos - termos do- tsrt. 49, 1, da- Constituição Federal, acarretem, encargos. ou.
compromissos-gravoaoaso patrimônio -nacional. - -Art. 2" Ente Decreto Legislativo entra.em-vigor na data lea
.su

--

Senador ADEMIR ANDRADE
2°- Vice-Presidente
Senador RONALDO CUNHA -UMA
1° Secretário
-Senador CARLOS - PATROCÍNIO
2° Secretário

Senado Federal, jemi 25 de maio, dó 2000
Senador ANTONIO- CARLOS -MAGALHAES
Presidente
--

-

Senador CASILDO MALDANER 4° Secretário

(5)

O Texto do Acordo acitsit citado -eat publicado,-no DSP de
4.3.2000- -

(Of. El. n 5012000)
-(Of. RI. ,ts°'5l12000)

-

-

-

-

-

-

Faço saber que o'Congresso Nacional aprovou, e-eu, Antonio
Carlos Magaihãcá, Prósidenle do Senado Federal, nos termos do alt.
48, item 28, do Rcgimsntôlntcrao, plomulgo o seguinte
DECRETOLEGISLATIVO N 2 101,DE2000

-

Aprova -o aio que renova cõncess8ô dê
"Rádio Presidente Prudente :Ltda." :para explorar serviço de radiodifusão sonora coa
onda média na cidade de Plesidente Posdente, Estado de São Paulo.
Q Congresso Nacional decreta:.
--Art. IRE aprovado o ato a que sercfere o Decreto uln°, de-13
de abril de 1998, que renova por dez anos, a partir de 1° de-novembro
de 1993; a-concessão de "Rádio Presidente Prudente Lida." para
explorar, sem direito de exclusividade,. serviço de radiódifusiio sonora
ens. onda média na cidade de Presidente Prudente,- Estado de São
Paulo,
Ali. 2° Este' Decreto Legislativo entra elo vigor na data de
sua- publicação.
Senado Pederal,.em 25 de-maio-de 2000
Senadõr ANTONIO'CARLOS MAGALHÃES
Presidente
- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio
Carlos -Magalhãen, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item -28, do Regimento interno, promulgo o-seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N 5 102, DE 2000
--

Atos do Senado Federal
Faço saber que o. Senado Federal aprovas, e -eu, Antonio
Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, 11cm 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
-

- --

O'Congjesso NacionaI-decreta
Art. 1° Eaprovado o ato a que se refere a.Portaria-n 207,.de
1° 'de -outubro -de 1998 ; que renova -por dez anos, apaitir de- 1° tk
mato de 1994 a permisnao de Rádio Intercontinental Ltda." rara
explorar sem direito de exclustvidade servtço dc rsdtodtfunao sonora
em freqüência modulada na cidade de Curitiba,Estado do Parand
Art 2 Ente Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, elo 25 de maio de 20(x)
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente

Autorizaa União a contratar operação de
crédito- externo com- o Banco Interamerk
- cttno de. Desenvolvimento - -Bit), no valor cluivaIe[tt&a-até US$185,000,000.00 (ceõto 1 oitenta e cinco milbõel de dólares 'nor- - te-amcrilastos), de jirinciflaI; destinada. 8°financiamento parcial do- Projçto - de - Fio-finsionalizsção de Trabalhadóres da Arca
- de -Enfermagem (Profal) -

'O Senado.Federalresolvc:
1" E a-tJniãó autorizada; nos termos da Rtso1ução n°96,
tabçlecidapela Resplução o" 17, de 1992, ambas do
ai, -a,contratar.operaçsode.crédito externo com oBanco
ode.Desenvo1vimento-,-:BjDnovalor-equivajentea:até
Ç000.00 (centol e oitenta- e cincO milhões de dólares
nós). - - --- -- -- cr
ralo único. -A- operação de crédito
édito -clterno autorizada
Ieótinã-se-aõ finatsciansento párëial -do,:Projeto de 'ro
o-de Trabalhadores -da Anea dc.Enferntagem (Profae). 2°A.ocraç8odc crédito externo autorizada apresentitas
icterínttcas: - - - nutuário: República Federativa do-Brasil;
II - mutuante Banco Interamcrtcano de Desenvolvtmento
-tu órgão executor: Minintério da Saúde;IV
valóc -equivalciste- a até US$ 185,000,000.00- (cento-e
oitenta cinco milhões de dólareã-norte-ansericanos), de- principal;
V-- modalidade cesta de moedas
VI desembolso quatro anos
VIII
amortlzaçao parcelas semestrais e consecutivas de
vilor, aproximadamente iguatn vencendo-se a pnmetra sets meses a
partir -da-data prevista. para- o desembolãd final--e-a ultima o mais
iardãr vinte e ctnco anos-após a assinatura do Contrato;.
-.
VIII ---jUba: exigidos, semóstraimenle, calculados com-base
-no cust -ds captação-do-BID para emréstimUb qtialificados ?puraios
durante os seis meses aittenores 'tos respecltvos vencimentos acres

- . - - - -—-

-Aprova o ato -que - renova u -permissão -de"Rádio Intercontinental Ltda.' paraexplorar serviço de -radiodifusão, sonora -em freqüência modulada na cidade -de Curitiba,
Estado ,I,s Paraná -
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