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LEI Nº 12.038, DE 1 o- DE OUTUBRO DE 2009

LEI N o- 12.039, DE 1 o- DE OUTUBRO DE 2009
Inclui dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, para determinar que
constem, nos documentos de cobrança de dívida encaminhados ao consumidor, o nome,
o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
do fornecedor do produto ou serviço.

Altera o art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, para determinar o fechamento
definitivo de hotel, pensão, motel ou congênere que reiteradamente hospede crianças
e adolescentes desacompanhados dos pais
ou responsáveis, ou sem autorização.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinteLei:
Art. 1º O art. 250 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte
redação:

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinteLei:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 42-A:
"Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos
apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço
e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do fornecedor
do produto ou serviço correspondente."

"Art. 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado
dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da
autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere:
Pena - multa.

Nº 189, sexta-feira, 2 de outubro de 2009
Nº 794, de 1º de outubro de 2009. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 12.039, de 1°. de outubro de 2009.
Nº 795, de 1º de outubro de 2009.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei no 14, de 2007 (no 761/03 na Câmara dos
Deputados), que "Altera o art. 2o da Lei no 6.088, de 16 de julho de
1974, para incluir o Ceará na área de atuação da Codevasf, e dá
outras providências".
Ouvidos, os Ministérios da Integração Nacional e do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo:
Parágrafo único do art. 2o da Lei no 6.088, de 10 de julho
de 1974, incluído pelo art. 1o do projeto de lei:
"Parágrafo único. No Ceará, o órgão de representação da
Codevasf, de que trata o caput deste artigo, será instalado no
Município de Crateús."
Razão do veto

§ 1º Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa,
a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 (quinze) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1o de outubro de 2009; 188º da Independência e
121º da República.

§ 2º Se comprovada a reincidência em período inferior a 30
(trinta) dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e
terá sua licença cassada." (NR)

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
LEI N o- 12.040, DE 1 o- DE OUTUBRO DE 2009

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Altera o art. 2º da Lei nº 6.088, de 16 de
julho de 1974, para incluir o Ceará na área
de atuação da Codevasf, e dá outras providências.

Brasília, 1 o- de outubro de 2009; 188º da Independência e
121º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Patrus Ananias
Airton Nogueira Pereira Júnior

"O dispositivo, ao estabelecer o local no qual será instalada
representação de empresa pública, viola o princípio da separação
dos poderes (art. 2º da Constituição). É de competência exclusiva
do Poder Executivo, por meio do Presidente da República, versar
sobre a organização dos entes e órgãos da Administração Pública
Federal, como a Codevasf."
Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a vetar o
dispositivo acima mencionado do projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
Nº 796, de 1º de outubro de 2009.
Senhor Presidente do Senado Federal,

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinteLei:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974,
modificado pela Lei nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 2º A Codevasf terá sede e foro no Distrito Federal e
atuação nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, nos Estados
de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás,
Piauí, Maranhão, Ceará e no Distrito Federal, podendo instalar e
manter, no País, órgãos e setores de operação e representação.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1o de outubro de 2009; 188º da Independência e
121º da República.
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Geddel Vieira LIma
Paulo Bernardo Silva

Presidência da República

.

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei nº 46, de 2003 (nº 1.550/96 na
Câmara dos Deputados), que "Faculta o registro, nos documentos
pessoais de identificação, das informações que especifica".
Ouvidos, os Ministérios da Justiça, da Fazenda, da Saúde e
do Trabalho e Emprego manifestaram-se pelo veto ao projeto de lei
conforme razões abaixo:
Razões do veto
"A implementação do número único de identificação civil
passa pela integração gradual dos sistemas de identificação atualmente existentes, sob pena de comprometimento de sua confiabilidade e segurança. Tal preocupação não foi contemplada na
presente proposta, cujo texto determina a adoção do mesmo número do Registro de Identificação Civil pelos demais documentos
necessários ao cidadão, medida incompatível com o padrão adotado por muitos desses documentos, como é o caso do passaporte,
cuja numeração segue padrão internacional, e do Cadastro de
Pessoas Físicas, que possui sistemática própria.
Por fim, a obrigatoriedade de inclusão do tipo e fator sanguíneos no Registro de Identificação Civil dificultará a implementação e o acesso ao referido registro, uma vez que a estrutura
para a identificação desses dados não se encontra disponível nos
órgãos responsáveis pela identificação. No mesmo sentido, segue
o dispositivo que faculta a inclusão de carimbo comprobatório de
deficiência física no Registro de Identificação Civil, ressaltando,
ainda, sua incompatibilidade com a tecnologia e o formato dos
projetos elaborados para a implementação desse documento."
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos
Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nº 791, de 1º de outubro de 2009. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 12.036, de 1°. de outubro de 2009.

Nº 797, de 1º de outubro de 2009. Encaminhamento ao Senado
Federal, para apreciação, do nome do Senhor HAROLDO TEIXEIRA
VALLADÃO FILHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de
Trinidad e Tobago.

Nº 792, de 1º de outubro de 2009. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 12.037, de 1°. de outubro de 2009.

Nº 798, de 1º de outubro de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo
a doar quatro aeronaves H-1H à Força Aérea Boliviana".

Nº 793, de 1º de outubro de 2009. Restituição ao Congresso Nacional
de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei
nº 12.038, de 1°. de outubro de 2009.

Nº 799, de 1º de outubro de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo
a doar aeronave C-115 Buffalo à Força Terrestre Equatoriana".

Nº 790, de 1º de outubro de 2009.
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