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poÇOS TUBULARES 
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Ata da 106ª Sessão De li be ra ti va, Ordi ná ria,
em 3 de setembro de 2002

4ª Se são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão e Mo za ril do Ca val can ti

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM
– SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alber to Sil va – Anto nio Car los Va la da res – Arlin do 
Por to – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Car los Be zer -
ra – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral -
do Cân di do – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jor ge
Bor nha u sen – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra –
José Fo ga ça – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va –
Mar lu ce Pin to – Mo za ril do Ca val can ti – Osmar Dias –
Pe dro Si mon – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Tas so Ro sa do – Te o to nio
Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 37 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1o Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRE SI DEN TE DA RE PÚ BLI CA

Nº 274, de 2002 (nº 747/2002, na ori gem), de
27 de agos to úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je -
to de Lei da Câ ma ra nº 30, de 1999 (nº 4.695/98, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re -
pú bli ca, que al te ra os arts. 789 e 790 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De -
cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, so bre

cus tas e emo lu men tos da Jus ti ça do Tra ba lho, e
acres cen ta os arts. 789-A, 789-B, 790-A e 790-B,
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.537, de 27
de agos to de 2002.

Nº 275, de 2002 (nº 748/2002, na ori gem), de 27 
de agos to úl ti mo, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei nº 43, de 2002-CN, que abre ao Orça men to Fis cal
da União, em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros da
União, cré di to es pe ci al no va lor de R$500.000.000,00 
(qui nhen tos mi lhões de re a is), para os fins que es pe -
ci fi ca, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.538,
de 27 de agos to de 2002.

MENSAGEM Nº 276, DE 2002
(Nº 759/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

Di ri jo-me a Vos sas Exce lên ci as para in for -
má-los de que me au sen ta rei do País no pe río do de
31 de agos to a 4 de se tem bro de 2002, para par ti ci par 
da Cú pu la Mun di al so bre De sen vol vi men to Sus ten tá -
vel em Jo a nes bur go, Re pú bli ca da Áfri ca do Sul.

Bra sí lia, 28 de agos to de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nºs 452 e 501/2002, co mu ni can do a apro va -
ção do Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 147, de 2001 (nº 5.663/2001, na Casa de 
ori gem), que dis põe so bre os de pó si tos ju di ci a is e
ex tra ju di ci a is de tri bu tos, no âm bi to dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, que foi
san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.482, de 3
de ju lho de 2002.

16616 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16617

SETEMBRO 20022    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16618 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    3SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16619

SETEMBRO 20024    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16620 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

(À Co mis são de Edu ca ção.)

    5SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16621

SETEMBRO 20026    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16622 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    7SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16623

SETEMBRO 20028    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16624 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    9SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16625

SETEMBRO 200210    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16626 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    11SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16627

SETEMBRO 200212    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16628 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    13SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16629

SETEMBRO 200214    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16630 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    15SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16631

SETEMBRO 200216    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16632 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    17SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16633

SETEMBRO 200218    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16634 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    19SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16635

SETEMBRO 200220    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16636 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

( À Co mis são de Edu ca ção.)

    21SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16637

SETEMBRO 200222    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16638 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    23SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16639

SETEMBRO 200224    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16640 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    25SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16641

SETEMBRO 200226    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16642 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    27SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16643

SETEMBRO 200228    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16644 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    29SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16645

SETEMBRO 200230    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16646 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    31SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 471 a 475, de 2002,
que aca bam de ser li dos tra mi ta rão com um pra zo de -
ter mi na do de 45 dias, nos ter mos do art. 223, §1º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art. 122, in -
ci so II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das pelo pra zo de cin co dias úte is pe ran te à Co -
mis são de Edu ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca -
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 490, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que ro, com fun da men to no art. 255, in ci so II,

alí nea c, item 12, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, que o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo do Se -
na do Fe de ral nº 243, de 2000, seja apre ci a do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos para que pos -
sam ser ana li sa dos os as pec tos eco nô mi co-fi nan ce i -
ros da pro po si ção.

Jus ti fi ca ção

A Se cre ta ria Exe cu ti va de Co mér cio Exte ri or –
SECEX, edi tou a Por ta ria nº 08/00 re for çan do e acla -
ran do a pro i bi ção de im por ta ção de pne us usa dos e
de pne us re ca u chu ta dos, que exis tia des de 1991. A
pro i bi ção de im por ta ção de bens usa dos pelo Bra sil
se pren de aos ma le fí ci os que es tes ca u sam à po lí ti ca
in dus tri al, que são agra va dos, no caso de pne us usa -
dos, pe los pre ju í zos am bi en ta is (au men to e car ca ças
aban do na das nos ter re nos bal di os, nos rios, etc).

O Pa ra guai e o Uru guai ini ci a ram con tro vér si as
con tra o Bra sil ale gan do que a re fe ri da Por ta ria vi o la -
va as nor mas do Mer co sul. Em ja ne i ro des te ano, o
Tri bu naL Arbi tral Ad Hoc emi tiu de ci são fa vo rá vel ao
Uru guai e de ter mi nou que o Bra sil ade quas se sua
nor ma aos pre ce i tos do Mer co sul. O la u do ar bi tral
não ana li sou o mé ri to da ques tão, mas so men te re co -
nhe ceu a exis tên cia de um flu xo de co mér cio en tre os
pa í ses, flu xo este que não po de ria ser in ter rom pi do
na que la data, por for ça da De ci são CMC nº 22/00.

Para dar cum pri men to ao la u do ar bi tral, a
SECEX pu bli cou a Por ta ria nº 02/02, con tem plan do
ape nas a pos si bi li da de de li cen ci a men to de pne u má -
ti cos re mol da dos (es pé cie de pneu re for ma do) pro ce -
den tes dos pa í ses do Mer co sul e com isso ade -
quou-se à nor ma de Mer co sul.

A Por ta ria nº 08/00 não per deu seu ob je to, uma
vez que a pro i bi ção de pne us usa dos e re for ma dos
con ti nua va len do para pro du tos ori un dos dos de ma is
pa í ses (União Eu ro péia, EUA, Ja pão, etc), que são os 
res pon sá ve is por mais de 90% da de man da.

A Re so lu ção CONAMA nº 258/99 não re vo ga
nem con fli ta com a Por ta ria SECEX nº 08/00, pois tra -
tam de as sun tos dis tin tos. O CONAMA cu i da da des ti -
na ção am bi en tal men te se gu ra de pne us in ser ví ve is e
a SECEX fixa a pro i bi ção de im por ta ção. Acres cen -
tou-se um ar ti go da Re so lu ção jus ta men te para com -
ple men tar as duas nor mas: quem ob ti ver li mi nar ju di -
ci al tam bém fica obri ga do a pro ce der ao des car te de
pne us in ser ví ve is.

A Por ta ria SECEX nº 08/00 foi edi ta da com base 
na com pe tên cia atri bu í da pelo De cre to nº 3.405/00,
as sim como a Por ta ria SECEX nº 02/02 foi edi ta da
com base no De cre to nº 3.839/01. Se a se gun da não
pa de ce de ví ci os, a pri me i ra tam bém não os con tém.

O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça – STJ e o Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral – STF já de ci di ram que o Po der
Exe cu ti vo pode re gu lar o co mér cio in ter na ci o nal por
meio de De cre tos e Por ta ri as, dis pen sa do a exis tên -
cia de lei for mal.

Os ele va dos nú me ros da im por ta ção, apro xi ma -
da men te 4 mi lhões de pne us por ano, en tre usa dos e
re for ma dos, jus ti fi cam a per ma nên cia da pro i bi ção. O
que deve ser in cen ti va do é a re for ma dos pne us fa bri -
ca dos no pró prio Bra sil e não a im por ta ção dos pne us 
dos ou tros pa í ses, que es tão, em úl ti ma aná li se,
trans fe rin do o pro ble ma do lixo para nós.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. – Se -
na dor Ri car do San tos, PSDB/ES

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, cabe a Pre si dên cia, de acor do com o
in ci so XI, do art. 48, do Re gi men to Inter no, im pug nar
as pro po si ções que lhe pa re çam con trá ri as à Cons ti -
tu i ção, às leis e ao Re gi men to, e é com pe sar que o
faço nes ta opor tu ni da de.

O re que ri men to que aca ba de ser lido, de au -
to ria do no bre Se na dor Ri car do San tos, pro pon do,
com base no art. 255, in ci so II, do Re gi men to Inter -
no, a au diên cia da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 243,
de 2000, é con trá rio ao Re gi men to pe las ra zões
que pas so a ex por.

O re fe ri do pro je to foi, por oca sião de sua le i tu ra,
des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
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Ci da da nia, a teor do dis pos to no art. 49, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que con fe re ao Con gres so Na -
ci o nal com pe tên cia ex clu si va para sus tar os atos nor -
ma ti vos do Po der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der
re gu la men tar ou dos li mi tes de de le ga ção le gis la ti va.

Tra ta-se, por tan to, de ma té ria de na tu re za emi -
nen te men te ju rí di ca. Sal vo me lhor ju í zo, mes mo sen -
do de na tu re za eco nô mi ca o con te ú do da ma té ria que 
se pre ten de sus tar por in ter mé dio do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo apre sen ta do, o Se na do Fe de ral não
lhe aden tra o mé ri to nem a ele se pren de para de ci dir
so bre a sus ta ção. Bas ta-lhe, como tem sido até ago -
ra, o exa me de um dos re qui si tos for ma is pre vis tos no
Tex to Cons ti tu ci o nal para a con ces são da sus ta ção,
qual seja, a exor bi tân cia do po der re gu la men tar pelo
Po der Exe cu ti vo, ques tão esta emi nen te men te ju rí di -
ca, como já res sal ta do. 

Por ou tro lado, o Re gi men to Inter no, no art. 279,
as sim dis põe:

Não se ad mi ti rá re que ri men to de au diên cia de
Co mis são ou de ou tro ór gão que não te nha com pe -
tên cia re gi men tal le gal para se ma ni fes tar so bre a
ma té ria.

Com efe i to, esta Pre si dên cia, com am pa ro na
com pe tên cia que lhe atri bui o art. 48, in ci so XI, do Re gi -
men to Inter no, im pug na o re que ri men to lido e, de ofí cio,
re cor re ao Ple ná rio, que de ci di rá após au diên cia da Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e Ci da da nia.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que esta
de ci são não tem efe i to sus pen si vo e en ca mi nha o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 243, de 2000, ao
exa me da re pre sen ta ção bra si le i ra na Co mis são Par -
la men tar Con jun ta do Mer co sul, por ser ma té ria de in -
te res se do Mer co sul, nos ter mos do in ci so I do art. 2º
da Re so lu ção nº 1, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 491, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e con si de ran do o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, re que i ro que se jam pres ta das
pelo Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia as se -
guin tes in for ma ções:

1. Por que a ANEEL con ce deu re a jus te 
de 14,05% na ta ri fa de ener gia elé tri ca para
o Dis tri to Fe de ral, a pe di do da CEB?

2. Que im pac to tal me di da oca si o na rá
jun to à po pu la ção do Dis tri to Fe de ral, prin ci -
pal men te a de ba i xa ren da?

3. Que pos sí ve is au men tos es tão pre -
vis tos para o exer cí cio de 2003?

Jus ti fi ca ção

A ma té ria pu bli ca da no Jor nal de Bra sí lia de 23 
de agos to úl ti mo, ane xa, in for ma que a ANEEL con ce -
deu re a jus te anu al de 14,05% à Com pa nhia Ener gé ti -
ca de Bra sí lia (CEB). Tal ín di ce de re a jus te em com -
pa tí vel com o am bi en te de es ta bi li da de eco nô mi ca,
ob ti da à cus ta de mu i to sa cri fí cio da so ci e da de bra si -
le i ra. Se gun do da dos do IBGE, o INPC me di do nos úl -
ti mos 12 me ses foi de 7,51%, pou co mais que a me ta -
de do re a jus te ta ri fá rio anu al con ce di do este mês.

Ain da, se gun do a ma té ria, o ín di ce de re a jus te
con ce di do em agos to do ano pas sa do já ha via sido de 
14,36%, en quan to que o INPC acu mu la do dos 12 me -
ses an te ri o res ha via sido de 7,05%, pou co me nos
que a me ta de do re a jus te ta ri fá rio con ce di do pela
ANEEL em 2001. Além des ses au men tos na con ta de
luz, o con su mi dor do Dis tri to Fe de ral vem ar can do,
des de ja ne i ro do cor ren te ano, com um re a jus te de -
cor ren te da com pen sa ção das per das das dis tri bu i do -
ras com o ra ci o na men to, além do en car go de ca pa ci -
da de emer gen ci al.

Em suma, o que se ob ser va é que a CEB vem
re ce ben do re a jus tes mu i to aci ma da in fla ção, que pe -
na li zam ain da mais a já sa cri fi ca da so ci e da de bra si li -
en se. E par ti cu lar men te pre o cu pan te a si tu a ção dos
con su mi do res de ba i xa ren da, cuja con ta de ener gia
elé tri ca re pre sen ta uma par ce la subs tan ci al de suas
des pe sas men sa is.

Assim sen do, é im por tan te que a ANEEL ex pli -
que as ra zões des sa des pro por ção, bem como o im -
pac to que o re a jus te re cém-con ce di do terá so bre o
con su mi dor do Dis tri to Fe de ral, par ti cu lar men te so -
bre o de ba i xa ren da. É re le van te tam bém que a
ANEEL for ne ça, se pos sí vel, uma vi são pros pec ti va
de even tu a is au men tos no ano de 2003.

Sala de Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. – 
Valmir Amaral

(À mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será en ca mi nha do à Mesa para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, os se -
guin tes Ofí ci os:
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 Nº S/21, de 2002 (nºs 158/2002, na ori gem), de
30 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre vis -
tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia
da Lei nº 10.521, de 20 de ju lho de 1995, do Esta do do
Rio Gran de do Sul, do pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral
da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul -
ga men to, da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór -
dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so
Extra or di ná rio nº 215.325, que de cla rou a in cons ti tu ci o -
na li da de da re fe ri da Lei (obri ga to ri e da de do uso de cin -
to de se gu ran ça em vias pú bli cas); e

 Nº S/22, de 2002 (nº 159/2002, na ori gem), de
30 de agos to úl ti mo, en ca mi nhan do, para os fins pre -
vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có -
pia da Lei nº 11.659, de 4 de no vem bro de 1994, do
Mu ni cí pio de São Pa u lo, do pa re cer da Pro cu ra do -
ria-Ge ral da Re pú bli ca, da ver são do re gis tro ta qui grá -
fi co do jul ga men to, da cer ti dão de trân si to em jul ga do e 
do acór dão pro fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do
Re cur so Extra or di ná rio nº 227.384, que de cla rou a in -
cons ti tu ci o na li da de da re fe ri da Lei (obri ga to ri e da de do 
uso de cin to de se gu ran ça em vias pú bli cas).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 29 de agos -
to de 2002 e pu bli cou no dia 30 do mes mo mês e ano,
a Me di da Pro vi só ria nº 66, que “Dis põe so bre a não
cu mu la ti vi da de na co bran ça da con tri bu i ção para os
Pro gra mas de Inte gra ção So ci al (PIS) e de For ma ção 
do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co (Pa sep), nos ca sos 
que es pe ci fi ca; so bre os pro ce di men tos para des con -
si de ra ção de atos ou ne gó ci os ju rí di cos, para fins tri -
bu tá ri os; so bre o pa ga men to e o par ce la men to de dé -
bi tos tri bu tá ri os fe de ra is, a com pen sa ção de cré di tos
fis ca is, a de cla ra ção de inap ti dão de ins cri ção de pes -
so as ju rí di cas, a le gis la ção adu a ne i ra, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das Li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Mo ro ni Tor gan
Fran cis co Co e lho José Car los Fon se ca Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos Chi co da Prin ce sa

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT

João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues
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Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PTN

José de Abreu
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

 – Pu bli ca ção no DO: 30-8-2002
 – De sig na ção da Co mis são: 3-9-2002
 – Insta la ção da Co mis são: 4-9-2002
 – Emen das: até 5-9-2002 (7º dia da pu bli ca ção)
 – Pra zo fi nal na Co mis são: 30-8-2002 a

12-9-2002(14º dia)
 – Re mes sa do pro ces so à CD: 12-9-2002 
 – Pra zo na CD: de 13-9-2002 a 26-9-2002(15º

ao 28º dia)
 – Re ce bi men to pre vis to no SF: 26-9-2002
 – Pra zo no SF: de 27-9-2002 a 10-10-2002 (42º dia)
 – Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 10-10-2002
 – Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 11-10 a 13-10-2002 (43º ao 45º dia)
 – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a

par tir de: 14-10-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Con gres so: 28-10-2002 ** (60 dias)
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

tem a pa la vra, pela or dem.
O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)

– Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será ins cri to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edi son Lo bão, Srªs. e
Srs. Se na do res, re gis tro aqui, hoje, o an da men to da
su ces são pre si den ci al, que co me ça a gal va ni zar o ex -
tra or di ná rio in te res se do povo bra si le i ro. 

*De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

**§ 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001 “Pror ro -
gar-se á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua prbli -
ca ção, não ti ver a sua en cer ra da nas duas Ca sas do Con gres so
Na ci o nal”.

Des de o dia 20 de agos to, quan do se ini ci a ram
os pro gra mas ele i to ra is, au men tou a aten ção da opi -
nião pú bli ca para as ele i ções. De ba tes en tre os can di -
da tos es tão sen do re a li za dos pe las emis so ras de te -
le vi são. Há al guns dias, hou ve um pela Rede Ban de i -
ran tes; on tem, pela Rede Re cord; nos pró xi mos dias,
pelo SBT e, pos te ri or men te, ha ve rá um de ba te pela
Rede Glo bo de Te le vi são.

Re gis tro aqui um fato mu i to im por tan te que não
ocor reu nas ele i ções an te ri o res, es pe ci al men te nas
de 1994 e 1998. O can di da to que li de ra va as pes qui -
sas de opi nião pre fe riu não par ti ci par dos de ba tes.
Não par ti ci pou Inclu si ve quan do já era Pre si den te da
Re pú bli ca, em 1998. O Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so li de ra va as pes qui sas de opi nião e pre -
fe riu ne gar a opor tu ni da de aos seus con ten do res –
cer ta men te ti nha al gu ma pre o cu pa ção – do exer cí cio
da de mo cra cia. No tá vel está sen do o exem plo de Luiz 
Iná cio Lula da Sil va, que, li de ran do as pes qui sas de
opi nião – ago ra na fa i xa dos 37% –, tem de mons tra do 
ex ce len te con du ta de mo crá ti ca. 

Ontem, à no i te, no de ba te da TV Re cord, co or -
de na do pelo Jor na lis ta Bo ris Ca soy, Lula, mais uma
vez, mos trou o quan to está bem pre pa ra do – me lhor
do que em oca siões an te ri o res – para, efe ti va men te,
sa grar-se o Pre si den te da Re pú bli ca dos bra si le i ros. 

Por to das as ava li a ções – e já há in di ca ções das
pes qui sas de opi nião nes se sen ti do –, Lula foi o me -
lhor can di da to no de ba te on tem re a li za do, como ocor -
reu no de ba te da TV Ban de i ran tes. 

Ontem, hou ve algo bas tan te in te res san te: as re -
gras do de ba te per mi ti ram que os qua tro con ten do res 
– Anthony Ga ro ti nho, José Ser ra, Ciro Go mes e Luiz
Iná cio Lula da Sil va – se de fron tas sem e se ma ni fes -
tas sem mais do que no an te ri or. Fi ze ram seus ques ti -
o na men tos e cada um pôde res pon der de bate-pron -
to. A ques tão mais abor da da foi jus ta men te a cri a ção
de em pre gos. 

Essa tem sido uma das prin ci pa is pre o cu pa ções
do povo bra si le i ro, uma vez que a taxa de de sem pre go,
em de zem bro de 1994, se gun do da dos do IBGE, es ta va 
em tor no de 3,6%, e, hoje, está em tor no de 7,5%. 

Cer ta men te, essa si tu a ção pre o cu pa os tra ba lha -
do res, a pon to de o can di da to go ver na men tal à Pre si -
dên cia di zer que será uma das pri o ri da des do seu go -
ver no, se for ele i to. Po rém, S. Exª abre opor tu ni da de
para que os seus ad ver sá ri os o con tes tem, pois, se ele
for ca paz de fa zer isso, en tão, por que ra zão o Go ver no,
ao qual per ten ceu até ago ra, não o fez? 

Sr. Pre si den te, res sal to que, no âm bi to do Par ti do
dos Tra ba lha do res, dos par ti dos que com põem a co li -
ga ção de apo io a Lula, há hoje uma gran de con fi an ça
no nos so can di da to. É mais re a lis ta pen sar mos que vai
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ha ver dois tur nos, mas co me ça mos a ana li sar a pos si bi -
li da de de ha ver um cres ci men to al vis sa re i ro de Lula e
que ve nha mos a con quis tar a vi tó ria no pri me i ro tur no.
Eu, em es pe ci al, acre di to que a vi tó ria do Lula, já em 6
de ou tu bro, não é tão im pos sí vel, se as co i sas con ti nu a -
rem ca mi nha rem no rit mo em que es tão.

Cum pri men to tam bém as emis so ras de rá dio e
de te le vi são, que re sol ve ram des ta vez abrir opor tu ni -
da des bas tan te eqüi ta ti vas para os can di da tos à Pre -
si dên cia. É de se re gis trar que se ria bom se tam bém
abris sem opor tu ni da des para os can di da tos do
PSTU, da ca u sa ope rá ria. No en tan to, de qual quer
ma ne i ra, já está ha ven do um avan ço sig ni fi ca ti vo, in -
clu si ve no que diz res pe i to à co ber tu ra dos fa tos das
ele i ções. 

É in te res san te ob ser var que as prin ci pa is emis -
so ras de te le vi são e de rá dio têm tido a pre o cu pa ção
de res sal tar o co ti di a no dos can di da tos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca. Espe ro que isso tam bém ve nha a ca -
rac te ri zar a co ber tu ra das can di da tu ras aos go ver nos
es ta du a is, bem como que se dê de vi da im por tân cia
aos can di da tos ao Con gres so Na ci o nal e às Assem -
bléi as Le gis la ti vas em cada Esta do. 

Ain da no iní cio des ta se ma na, o jor na lis ta Jâ nio
de Fre i tas es cre veu um ar ti go res sal tan do que este é
um as pec to ain da fa lho da co ber tu ra dos me i os de co -
mu ni ca ção: não es tão dan do a de vi da im por tân cia às
ele i ções para De pu ta do Esta du al, Fe de ral e Se na dor.
Co me ça a ha ver, en tre tan to, ma i or co ber tu ra jor na lís -
ti ca para o Se na do, e os me i os de co mu ni ca ção têm
ex pli ca do as suas prin ci pa is atri bu i ções e a sua im -
por tân cia, mos tran do os can di da tos que, em cada
Esta do, dis pu tam as ele i ções.

De qual quer ma ne i ra, é mu i to im por tan te que
es te ja mos vi ven do esse pe río do de in ten sa de mo cra -
cia. Nós, do Par ti do dos Tra ba lha do res, es ta mos mu i -
to con ten tes com o fato de Lula es tar li de ran do as
pes qui sas de opi nião e de mu i tos can di da tos ao Go -
ver no dos Esta dos es ta rem mos tran do gran de de sen -
vol tu ra.

Qu e ro res sal tar que o can di da to que mais su biu
nas pes qui sas de opi nião no Esta do de São Pa u lo foi
jus ta men te José Ge no í no Neto, um De pu ta do Fe de -
ral que tan to tem dig ni fi ca do o Con gres so Na ci o nal e
que, cer ta men te, é um dos ma i o res no mes da sua
his tó ria. 

Tam bém ob ser va mos o cres ci men to da can di -
da tu ra de Alo í sio Mer ca dan te e de Wag ner Go mes,
do PC do B, para o Se na do. 

Há Esta dos em que os can di da tos do PT es tão
indo mu i to bem, em es pe ci al no Mato Gros so do Sul,
com Zeca do PT.

No Esta do do Acre, Jor ge Vi a na es ta va com
mais de 60% da pre fe rên cia po pu lar quan do, na se -
ma na pas sa da, o Par ti do dos Tra ba lha do res e to dos
os que são de fen so res da de mo cra cia fo mos sur pre -
en di dos por uma ação do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral
do Acre pro cu ran do sus tar o di re i to de o Go ver na dor
Jor ge Vi a na dis pu tar as ele i ções como can di da to que
mais e mais vem sen do es ti ma do pelo povo do Acre.
Nas opor tu ni da des em que vi si tei Rio Bran co e ou tras 
ci da des do Acre, pude, Se na dor Tião Vi a na, tes te mu -
nhar quão es ti ma do, que ri do e re co nhe ci do por suas
ações tem sido o Go ver na dor Jor ge Vi a na.

V. Exª, Se na dor Tião Vi a na, deu-nos há pou co,
na re u nião da Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res,
a boa no tí cia de que o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca,
Ge ral do Brin de i ro, con clu iu hoje o seu pa re cer, que
será en vi a do ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a res pe i to
da ação que ten tou sus tar a can di da tu ra de Jor ge Vi a -
na. Nele, o Pro cu ra dor-Ge ral, Ge ral do Brin de i ro, ante
todo o ex pos to e pe las ra zões exa mi na das pelo Mi nis -
té rio Pú bli co Ele i to ral, opi na pelo pro vi men to dos re -
cur sos or di ná ri os, a fim de ex tin guir o pro ces so sem
jul ga men to de mé ri to, ou seja, a sua opi nião de bom
sen so é de que não há como se quer se pen sar na pos -
si bi li da de de anu la ção do di re i to de Jor ge Vi a na de ser
can di da to ao Go ver no do Esta do do Acre.

O im pres si o nan te é que essa ação do Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral deu-se pra ti ca men te no mo men to
em que Luiz Iná cio Lula da Sil va con clu ía a sua vi si ta
ao Esta do do Acre. Na opor tu ni da de, como pu de mos
tes te mu nhar, hou ve ma ni fes ta ções de ca ri nho tan to
por Lula, quan to por Jor ge Vi a na, por V. Exª, Se na dor
Tião Vi a na, que não está dis pu tan do es sas ele i ções,
e por nos sa que ri da Se na do ra Ma ri na Sil va, que, fe -
liz men te, li de ra as pes qui sas de opi nião para con ti nu -
ar o seu bri lhan te tra ba lho no Se na do Fe de ral.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Con ce do o apar te a V. Exª e eu agra de ce ria se pu des -
se en ri que cê-lo com to dos os com po nen tes his tó ri cos 
des sa ten ta ti va de se ti rar, no ta pe tão, a vi tó ria de Jor -
ge Vi a na, não res pe i tan do a von ta de do povo, que de -
ve rá ser ma ni fes ta da nas ur nas em 06 de ou tu bro.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Agra de ço,
Se na dor Su plicy, pela opor tu ni da de do apar te. Qu e ro
co mun gar com V. Exª a mi nha sa tis fa ção e o meu en -
tu si as mo com a pre fe rên cia do Bra sil pela can di da tu -
ra de Lula à Pre si dên cia da Re pú bli ca. O País tes te -
mu nha um pro je to de so ci e da de ma du ro, só brio, ex -
tre ma men te pre pa ra do para go ver ná-lo, como o é o
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pro je to do Par ti do dos Tra ba lha do res e dos Par ti dos
de mo crá ti cos que apo i am a can di da tu ra de Lula. É
algo im pres si o nan te o dia a dia do con ta to com a so ci -
e da de bra si le i ra, quan do po de mos ver o en tu si as mo
de to dos e a gran de es pe ran ça na au ten ti ci da de, na
so bri e da de e na sin ce ri da de como Lula tem tra ta do
os pro ble mas na ci o na is, apon tan do, com ra ci o na li da -
de, os ca mi nhos de um Bra sil me lhor. Acre di to que V.
Exª deu uma con tri bu i ção mu i to gran de, nes se mo -
men to de afli ção que vive o povo acre a no, quan do
hou ve um ver da de i ro aten ta do ter ro ris ta à de mo cra -
cia no nos so Esta do. O or de na men to ju rí di co foi aba -
la do no Esta do do Acre em ra zão de uma de ci são
anun ci a da que to mou o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral, lá
as sen ta do há pou cos dias. Há mais de dois me ses,
Se na dor Su plicy, eu já ha via re ce bi do vi si tas de de -
sem bar ga do res do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do, que 
me apon ta vam ha ver uma tra ma em cur so para a des -
ti tu i ção da can di da tu ra do Go ver na dor. Tam bém re ce -
bi a vi si ta de mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, tan to es -
ta du al como fe de ral, e a in for ma ção de mem bros do
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de que a obs tru ção da can -
di da tu ra do Go ver na dor dar-se-ia nos pri me i ros dias
do pro gra ma ele i to ral para aba lar, pelo me nos psi co -
lo gi ca men te, a es ta bi li da de da cam pa nha que es ta va
as sen ta da pelo Par ti do dos Tra ba lha do res e pela
Fren te Po pu lar do Acre. Foi exa ta men te o que ocor -
reu. A che ga da de Lula, can di da to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, re u niu de ze nas de mi lha res de pes so as
nas ruas de Rio Bran co, numa das fes tas mais bo ni -
tas da de mo cra cia bra si le i ra. Ao meio-dia, as pes so as 
en con tra vam-se e abra ça vam-se, fa zen do uma mar -
cha li ber tá ria jun ta men te com Lula. Às 4h30min, num
ho rá rio pre o cu pan te, hou ve a to ma da de uma de ci -
são com as mais es ta pa fúr di as in jun ções e in ter fe rên -
ci as no ca mi nho pro ces su al nor mal para um fato
como aque le. Pior ain da: um ve í cu lo de co mu ni ca ção, 
que é ins tru men to de um mo vi men to cha ma do MDA,
li ga do aos Par ti dos que fa zem opo si ção ao Go ver na -
dor Jor ge Vi a na, anun ci a va em suas man che tes im -
pres sas e na Inter net, duas ho ras an tes, como te ria
ocor ri do a vo ta ção, e a cas sa ção do Go ver na dor Jor -
ge Vi a na. Há doze anos, quan do da mor te de Chi co
Men des, essa mes ma equi pe jor na lís ti ca che gou a
Xa pu ri, lo cal do as sas si na to, em me nos de uma hora
e ve i cu lou a no tí cia, quan do o tem po mí ni mo ne ces -
sá rio para se des lo car de Rio Bran co até lá se ria de
três ho ras e meia. Então, tra ta-se de uma co ne xão te -
ne bro sa. Esta mos, de fato, afli tos e pre o cu pa dos.
Gra ças a Deus, te mos o TSE como es cu do da le gi ti -
mi da de do pro ces so ele i to ral bra si le i ro des te ano.
Acre di ta mos e con fi a mos na im par ci a li da de e na so -

bri e da de com que o TSE tra ta rá essa ma té ria. No
en tan to, te me mos, não só pelo re sul ta do das pes qui -
sas – que é mu i to fa vo rá vel ao Go ver na dor Jor ge Vi -
a na –, mas tam bém pela sua in te gri da de fí si ca, que
está se ri a men te ame a ça da. Há anos anun ci a mos a
ocor rên cia des ses fa tos, os qua is vêm se avo lu man -
do, e os in dí ci os se tor nam cada vez mais for tes e cla -
ros. Por ou tro lado, gra ças a Deus, te mos en con tra do
gran de apo io da im pren sa bra si le i ra. Não fos se tal
apo io, tal vez o Acre ca mi nhas se para ou tras acu sa -
ções e ou tras in jus ti ças, que es ta ri am sen do pra ti ca -
das, no pla no lo cal, em re la ção ao di re i to de vo tar e
ser vo ta do do Go ver na dor do Esta do, que é can di da to 
à re e le i ção. Seg men tos da so ci e da de bra si le i ra, per -
so na li da des da vida cul tu ral, in te lec tu al e ar tís ti ca,
como o car tu nis ta e hu mo ris ta Zi ral do, são fa vo rá ve is. 
Há cem anos, opor tu ni da de em que o Acre se ane xou
ao Bra sil, ti ve mos um mo vi men to com a mes ma re -
per cus são como a dos úl ti mos dias. A im pren sa bra si -
le i ra pres tou ab so lu ta e in te gral so li da ri e da de ao
Esta do de Di re i to, ao Orde na men to Ju rí di co e à De -
mo cra cia, como um sím bo lo fun da men tal do povo
bra si le i ro nos dias de hoje. V. Exª, como Lí der do nos -
so Par ti do, cum priu com este rito, en vi an do No tas ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, de mons tran do tam bém a
sua con fi an ça e o seu res pe i to no jul ga men to ver da -
de i ro dos ma gis tra dos. Para nós, só ha ve rá es ta bi li da -
de do mo de lo de mo crá ti co no Bra sil e no Esta do do
Acre quan do a Jus ti ça ver da de i ra, que é o man to da
de mo cra cia, for res pe i ta da por to dos nós. Isso é o que 
ten ta mos fa zer em to dos os dias da nos sa vida pú bli -
ca. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Tião Vi a na, agra de ço a ri que za de in for ma -
ção com que V. Exª nos brin da, de mons tran do o que
efe ti va men te o povo do Esta do do Acre quer re a li zar:
es co lher o seu Go ver na dor. Con fi a mos, ten do em vis -
ta o seu ex tra or di ná rio tra ba lho, que o Go ver na dor
Jor ge Vi a na será re e le i to, pos si vel men te com um per -
cen tu al de vo tos ain da ma i or do que os re gis tra dos
pe las pes qui sas de opi nião, ou seja, mais de 60% dos 
vo tos. Cer ta men te, Se na dor Tião Vi a na, se gun do V.
Exª, há in dí ci os de que esse epi só dio re sul ta rá em
ma i or for ça para o Go ver na dor Jor ge Vi a na.

Sr. Pre si den te, em nome da Ban ca da do Par ti do
dos Tra ba lha do res, des te ple ná rio trans mi ti mos ao
Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro
Nel son Jo bim, nos sa con fi an ça de que a jus ti ça será
fe i ta, por que a le gis la ção, de for ma al gu ma, foi des -
cum pri da pelo Go ver na dor Jor ge Vi a na, e que S. Exª
não quis, de for ma ne nhu ma, be ne fi ci ar-se do uso da
fi gu ra da ár vo re como sím bo lo de seu Go ver no – ár -
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vo re esta hoje con si de ra da sím bo lo im por tan te de
pre ser va ção da flo res ta ama zô ni ca  –, no sen ti do de
com bi nar ações para que haja o de sen vol vi men to
sus ten tá vel, pre ser van do-se a flo res ta para esta e
para as ge ra ções vin dou ras.

Sr. Pre si den te Edi son Lo bão, fi na li zan do, eu
gos ta ria de re gis trar algo ex tre ma men te im por tan te.
So li ci tei, e pos si vel men te ou tros Se na do res as sim
pro ce de ram, à Asses so ria Téc ni ca do Se na do in for -
ma ção so bre a im por tân cia de o Se na do Fe de ral
apre ci ar e vo tar os ter mos do acor do re a li za do en tre o 
Go ver no bra si le i ro e o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal. Como o Pre si den te da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fez so li ci ta ção 
nes se sen ti do, a Asses so ria Téc ni ca me en ca mi nhou
– cre io que tam bém as sim te nha pro ce di do em re la -
ção a ou tros Srs. Se na do res – o pa re cer do Con sul tor
Le gis la ti vo José Luiz Lobo Pa i va, que peço seja trans -
cri to na ín te gra e do qual leio um tre cho. 

(...) a des pe i to do en ten di men to da
ope ra ção fi nan ce i ra in se ri da no re cen te
acor do do Bra sil com o FMI como ope ra ção
de cré di to, ou seja, em prés ti mo ou fi nan ci a -
men to, e, em de cor rên cia, su je i ta às con di -
ções e exi gên ci as de fi ni das na Re so lu ção
n° 96, de 1989, por for ça do ex pres so no in -
ci so V do art. 52 da Cons ti tu i ção, ne ces sa ri -
a men te de ve ria ela ser pre vi a men te sub me -
ti da à pré via apre ci a ção e au to ri za ção do
Se na do Fe de ral. Nes sas cir cuns tân ci as, ob -
vi a men te, a re fe ri da re so lu ção cons ti tu i ria
um sim ples re fe ren ci al para que o Se na do
Fe de ral pro ce da a sua in dis pen sá vel apre ci -
a ção, exer cen do ple na men te a com pe tên cia 
lhe atri bu í da pri va ti va men te pela Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

Con sul to ria Le gis la ti va, 22 de agos to
de 2002

Sr. Pre si den te, não ca bem dú vi das de que o
Pre si den te da Re pú bli ca e o Mi nis tro da Fa zen da,
Pe dro Ma lan, de ve rão en ca mi nhar ao Se na do Fe de -
ral o de vi do en ten di men to do Go ver no Fe de ral com
o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, para que nós o
apro ve mos. 

Com res pe i to ao en ten di men to ha vi do com o
Se na dor Ro me ro Jucá so bre a vin da do Mi nis tro Pe -
dro Ma lan a esta Casa, que ro res sal tar que, se gun do
o Mi nis tro, ape nas no dia 6 o FMI as si na rá o acor do, e
que S. Exª gos ta ria de vir após esta data, ain da que o
pra zo de 30 dias, des de que apro va do o re que ri men -
to, ter mi ne em 12 de se tem bro – e a Casa está com

este in ter reg no com re la ção às ses sões, pos si vel -
men te na pró xi ma se ma na não ha ve rá nú me ro su fi ci -
en te de Se na do res para ar güir o Mi nis tro Pe dro Ma lan 
a esse res pe i to –, nós, do Blo co da Opo si ção e do
Par ti do dos Tra ba lha do res, es ta mos de acor do em
que a ar güi ção so bre o acor do com o FMI do Mi nis tro
Pe dro Ma lan, e pos si vel men te do Pre si den te do Ban -
co Cen tral, seja re a li za da após as ele i ções de 6 de
ou tu bro. Isso por en ten di men to da Opo si ção com a
Si tu a ção. Aliás, o Mi nis tro Pe dro Ma lan dis se-nos que
po de ria re ce ber os Se na do res in te res sa dos, mas
ava li a mos que o diá lo go so bre o acor do com o FMI
deva ser pú bli co e, por tan to, re a li za do no Ple ná rio do
Se na do Fe de ral, com a pre sen ça de to dos os Srs. Se -
na do res, para que o povo bra si le i ro pos sa acom pa -
nhar o diá lo go, dada a im por tân cia des se en ten di -
men to. Inclu si ve, Sr. Pre si den te, caso seja este en -
con tro re a li za do após 6 de ou tu bro, cer ta men te já te -
re mos o nome do fu tu ro Pre si den te do Bra sil!

Mu i to obri ga do.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO 
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

NOTA TÉCNICA Nº 1.150, DE 2002

Re fe ren te à STC nº 200203204, da
Li de ran ça do Blo co de Opo si ção, so li ci -
tan do nota téc ni ca re la ti va a su je i ção do
re cen te acor do do Go ver no Bra si le i ro
com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal à
apre ci a ção pelo Se na do Fe de ral. 

I – So li ci ta ção

É en ca mi nha da a esta Con sul to ria Le gis la ti va
so li ci ta ção da Li de ran ça do Blo co de Opo si ção, para
que seja ela bo ra da nota téc ni ca que ava lie a obri ga to -
ri e da de de que os acor dos fir ma dos en tre a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil com o Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal su je i tem-se à pré via apre ci a ção e au to ri za -
ção do Se na do Fe de ral. 

A so li ci ta ção, em ver da de, visa elu ci dar os trâ -
mi tes a que o acor do es te ja sub me ti do, face a le gis la -
ção vi gen te, sua su je i ção ou não à pré via au to ri za ção
do Se na do Fe de ral e as im pli ca ções de seu não en ca -
mi nha men to ao Po der Le gis la ti vo. 

II – Aná li se

De ime di a to, é im por tan te fri sar que a Co mis são 
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, já em ou tras
opor tu ni da des, onde se fa zi am pre sen tes as ce le bra -
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ções de tais acor dos, ar gu men ta va que es ses atos e
acor dos, quan do ce le bra dos jun to ao FMI, en vol vi am
ope ra ções de na tu re za fi nan ce i ra, de in te res se da
União e de suas au tar qui as, in se rin do-se, as sim, na
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral, con for me
de ter mi na o art. 52, V, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Enten -
dia, ain da, por ou tro lado, que a CCJ de ve ria ser ou vi -
da quan to aos as pec tos ju rí di cos da ope ra ção e à
even tu al ca rac te ri za ção de ato gra vo so ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Em con se qüên cia, em di fe ren tes le gis la tu ras,
fo ram for mu la dos pro je tos de re so lu ção que vi sa vam
ins ti tu ir e dis ci pli nar a ins tru ção pro ces su al ne ces sá -
ria à apre ci a ção des sa ma té ria por esta Casa, uma
vez que ine xis te nor ma ex plí ci ta que dis po nha so bre a 
sua tra mi ta ção e tra te da plu ra li da de de as pec tos
con ti dos em acor dos, tra ta dos e de ma is atos in ter na -
ci o na is des sa na tu re za.

De fato, até 1998 o Po der Exe cu ti vo Fe de ral ne -
gli gen ci ou o tex to cons ti tu ci o nal, não sub me ten do ao
Se na do Fe de ral as ope ra ções de cré di to con tra ta das
jun to ao FMI. To da via, na que le ano, con tra ta ção de
em prés ti mo do Ban co Cen tral do Bra sil jun to ao Ban -
co de Com pen sa ções Inter na ci o na is (BIS) e ao Ban -
co do Ja pão (BOJ), no âm bi to de pro gra ma de apo io
fi nan ce i ro pa tro ci na do pelo FMI, foi sub me ti do ao Se -
na do por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 275, de
1998, e au to ri za da por esta Casa, com a apro va ção
da Re so lu ção nº 96, de 1998.

A nos so ver, a Re so lu ção nº 96, de 1989, do Se -
na do Fe de ral, que dis põe so bre os li mi tes glo ba is e
con di ções do en di vi da men to in ter no e ex ter no da
União e de ma is en ti da des por ela con tro la das di re ta
ou in di re ta men te, não ex clu iu da apre ci a ção des ta
Casa as ope ra ções de na tu re za fi nan ce i ra que se re -
a li zam com o FMI.

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce em seu art.
52, V, que com pe te pri va ti va men te ao Se na do Fe de -
ral au to ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za fi nan ce -
i ra de in te res se da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os.

De ter mi na, tam bém, em seu art. 49, I, a com pe -
tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal para re sol ver 
de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor dos ou atos in ter -
na ci o na is que acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Os acor dos ce le bra dos com o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, in clu si ve suas re vi sões ou re ne go ci a -
ções, de fi nem todo um con jun to de me tas, ob ser vân -
cia e cum pri men to de pa râ me tros de de sem pe nho
eco nô mi co e de ad mi nis tra ção das con tas pú bli cas,
como con tra par ti da à dis po ni bi li za ção de re cur sos fi -

nan ce i ros ple i te a dos pelo Go ver no Bra si le i ro, ou
qual quer ou tro País mem bro des sa Insti tu i ção. 

Em par ti cu lar, para a dis po ni bi li za ção re fe ri da,
pre vê em, ain da, que so bre as im por tân ci as li be ra das
in ci da re mu ne ra ção que, pela na tu re za in trín se ca,
cla ra men te pode e deve ser qua li fi ca da e ti pi fi ca da
como en car gos fi nan ce i ros pe cu li a res e ati nen tes a
ope ra ções fi nan ce i ras ca rac te ri za das como con ces -
são de em prés ti mos ou de fi nan ci a men tos. 

Com esse en ten di men to, de pre en de-se dos ter -
mos do acor do ce le bra do com o FMI que ele in cor po -
ra ele men tos que con subs tan ci am con tra tos de mú -
tuo de di nhe i ro, onde são de fi ni das as obri ga ções fi -
nan ce i ras a se rem as su mi das pelo Esta do Bra si le i ro
e a mo da li da de para suas li qui da ções.

E, como já en fa ti za do, o Se na do Fe de ral, ao re gu -
la men tar a sua com pe tên cia pri va ti va so bre o as sun to,
edi tou a Re so lu ção nº 96, de 1989, na qual fi xou li mi tes
e con di ções para as ope ra ções de cré di to in ter no e ex -
ter no da União, de suas au tar qui as e de ma is en ti da des
con tro la das pelo po der pú bli co fe de ral, in clu si ve no que
diz res pe i to à con ces são de ga ran ti as.

Assim, para efe i to do es tri to cum pri men to do
man da men to cons ti tu ci o nal, a nor ma se na to ri al con -
ce i tua como ope ra ção de cré di to toda e qual quer obri -
ga ção de cor ren te de fi nan ci a men tos ou em prés ti -
mos, me di an te a ce le bra ção de con tra tos, emis são e
ace i te de tí tu los, ou con ces são de qua is quer ga ran ti -
as, que re pre sen te com pro mis sos as su mi dos com
cre do res si tu a dos no País e no ex te ri or. (cf. Pa rá gra fo
Úni co do art. 1º da ci ta da re so lu ção). 

Em se tra tan do de ope ra ções de cré di to ex ter no
de qual quer na tu re za, da União e suas au tar qui as,
além dos li mi tes e con di ções es pe cí fi cos, a nor ma de -
ter mi na que a sua re a li za ção de pen de de pré via e ex -
pres sa au to ri za ção do Se na do Fe de ral; que re ne go ci -
a ção ou ro la gem das re fe ri das ope ra ções se jam sub -
me ti das à de li be ra ção des ta Casa, in clu si ve adi ta -
men tos a con tra tos que pre ve jam ele va ção dos va lo -
res mu tu a dos ou fi nan ci a dos ou a re du ção dos pra zos 
de amor ti za ção. (cf. arts. 4º e 6º da Res. Nº 96/89).

Por tan to, pa re ce-nos cla ro que, so bre a ma té ria, 
no que diz res pe i to a sua na tu re za fi nan ce i ra, ine xis te
o va ca tio le gis.

Isto por que, é de se res sal tar, o Se na do Fe de ral, 
na re gu la men ta ção do art. 52 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, de fi niu de for ma su fi ci en te men te abran gen te o
con ce i to de ope ra ção de cré di to. Essa com por ta tan to 
a pos si bi li da de de re a li za ção de con tra to de em prés ti -
mos (va lo res mu tu a dos), ou de fi nan ci a men tos, com
ins ti tu i ções fi nan ce i ras e não-fi nan ce i ras. Na ver da -

16654 Qu ar ta-fe i ra 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

    39SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de, a no ção fun da men tal ado ta da pelo Se na do Fe de -
ral para o con tro le do en di vi da men to pú bli co re fe re-se 
à abran gên cia do ter mo cre dor, o que, ob vi a men te,
in clui ins ti tu i ções ou or ga nis mos fi nan ce i ros e não-fi -
nan ce i ros.

Do fato do va lor mu tu a do ser con tra ta do jun to a
uma ins ti tu i ção da qual o País é mem bro, em hi pó te se 
al gu ma, per mi te con clu ir que se tra ta de me ca nis mo
não pre vis to e abran gi do pela re so lu ção do Se na do
Fe de ral: a re la ção fi nan ce i ra fun da men tal dá-se en tre
a União e o or ga nis mo cre dor, no caso o FMI, o que é,
e só pode ser in ter pre ta do as sim, como já en fa ti za do,
como tí pi ca ope ra ção de cré di to. Note bem que ao
Se na do Fe de ral com pe te pri va ti va men te, e uni ca -
men te, em ma té ri as des sa na tu re za, exer cer sua
com pe tên cia de con tro le na es fe ra do fi nan ci a men to
do gas to pú bli co con tra ta do com cre do res in ter nos e
ex ter nos.

Só im por ta e se sub me te ao Se na do Fe de ral a
re la ção que se dará en tre o se tor pú bli co e os agen tes 
de fi nan ci a men to de seu gas to, e isso in de pen de da
de no mi na ção ou for ma que as su me o mú tuo de di -
nhe i ro ou o fi nan ci a men to con ce di do por ins ti tu i ção
ou or ga nis mo fi nan ce i ro ou não fi nan ce i ro. Des sa for -
ma, para a com pre en são do al can ce da que le dis po si -
ti vo le gal, es sas ins ti tu i ções ou or ga nis mos ex ter nos
só exis tem e es ta be le cem re la ções de di re i tos e obri -
ga ções com o se tor pú bli co en quan to em pres ta do ras
ou fi nan ci a do ras. 

Fica evi den te e cla ro, as sim, que os ter mos do
acor do re fe ri do se en qua dram nes sa con ce i tu a ção de 
ope ra ção de cre di to: há, por par te da União, as sun -
ção de com pro mis sos fi nan ce i ros jun to ao FMI, por in -
ter mé dio da ce le bra ção de con tra tos que fi xam va lo -
res mu tu a dos, os en car gos fi nan ce i ros in ci den tes,
seu pra zo e for ma de amor ti za ção. Nes se en ten di -
men to, as tran sa ções con ti das nos re fe ri dos ter mos
de acor do se su bor di nam às con di ções e exi gên ci as
es ti pu la das na Re so lu ção nº 96, de 1989.

A úni ca pos si bi li da de em que uma ope ra ção
com o FMI não se ria ca rac te ri za da como ope ra ção de 
cré di to, se ria aque la em que o Bra sil, como país
mem bro, re ti ras se ape nas mon tan te cor res pon den te
à sua cota par te de po si ta da na ins ti tu i ção.

To da via não é este o caso em tela. A ope ra ção
em aná li se cor res pon de ao que o FMI, em sua pu bli -
ca ção ofi ci al “Fi nan ci al Orga ni za ti on and Ope ra ti ons
of the IMF” ca rac te ri za como “Re gu lar Len ding Ope -
ra ti ons” (Ope ra ções Re gu la res de Emprés ti mo), as -
sim de fi ni da:

O FMI é, na ver da de, um de po si tá rio
das re ser vas e mo e das de seus mem bros. O
FMI usa esse pool de re cur sos para con ce der 
cré di tos aos mem bros que es te jam en fren tan -
do di fi cul da des eco nô mi cas com re fle xo em
seus ba lan ços de pa ga men tos” (p.8 – tra du -
ção nos sa). Ou seja, tra ta-se de ope ra ção de
cré di to, em que os re cur sos pro vêm de de pó -
si tos fe i tos por ou tros pa í ses no FMI.

Lo gi ca men te, tais ope ra ções, usu al men te, es -
tão in se ri das em acor dos que en vol vem com pro mis -
sos bem mais abran gen tes, a exem plo de me tas eco -
nô mi cas, aber tu ra co mer ci al, fle xi bi li da de para o ca pi -
tal es tran ge i ro, ob ser vân cia de nor mas dis ci pli na do -
ras do co mér cio de bens e ser vi ços e de tec no lo gia.

Os acor dos in ter na ci o na is fo gem, ob vi a men te, à 
com pe tên cia pri va ti va do Se na do Fe de ral e, como
dito, são da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na -
ci o nal, quan do con si de ra dos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal. Assim, os acor dos in ter na ci o na is e as ope -
ra ções de cré di to ne les in se ri das, de mar cam, res pec -
ti va men te, es pa ços pró pri os de com pe tên ci as do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, que de vem
ser exer ci das em sua ple ni tu de. Não há, as sim, por
que su je i tar o exer cí cio de uma ao de ou tra. 

III – Con clu são

Um país mem bro do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci -
o nal, em ge ral, re cor re àque la ins ti tu i ção, com o ob je -
ti vo de le van tar re cur sos ne ces sá ri os ao fi nan ci a men -
to de dé fi cits cor ren tes em seu ba lan ço de pa ga men -
tos ou para for ta le cer o ní vel de suas re ser vas in ter -
na ci o na is e, as sim, con tra por-se a mo vi men tos cam -
bi a is des fa vo rá ve is à sua eco no mia. 

É bem ver da de, como já fri sa do, que além do
res pec ti vo con tra to de em prés ti mo ex ter no, fa zem
par te de acor dos com o Fun do os me mo ran dos téc ni -
cos de en ten di men to, as car tas de in ten ções, os pro -
gra mas e con jun tos de po lí ti cas de ajus ta men to ma -
cro e co nô mi co, etc, aos qua is o to ma dor dos re cur sos
se sub me te. Esses do cu men tos são pe ças in te gran -
tes da ce le bra ção do acor do. 

To da via, em nos so en ten di men to, não há di fe -
ren ça quan to ao mé ri to e a for ma en tre a exi gên cia da 
au to ri za ção pré via e ex pres sa pelo Se na do Fe de ral
para que a União re a li ze um em prés ti mo jun to ao
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e qual quer ou tro cre -
dor ex ter no, seja ele pú bli co ou pri va do, mul ti la te ral
ou uni la te ral. A re gra é a mes ma para toda e qual quer
ope ra ção de cré di to dos três ní ve is de nos sa fe de ra -
ção com o es tran ge i ro. 
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Enfa ti ze-se: o con tro le cons ti tu ci o nal a ser exer -
ci do pelo Se na do Fe de ral pren de-se a va riá ve is eco -
nô mi co-fi nan ce i ras re la ci o na das com o con tro le do
pro ces so de en di vi da men to pú bli co, seja esse da
União, dos es ta dos e mu ni cí pi os, ou mes mo in di re ta -
men te, pela exi gên cia do cum pri men to de ou tros dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is, tais como, o exer cí cio de
com pe tên cia tri bu tá ria, os gas tos mí ni mos em Edu ca -
ção, a adim plên cia com a se gu ri da de so ci al, etc.
Enfim, um con tro le das fi nan ças pú bli cas sob uma vi -
são glo bal.

Por fim, a des pe i to do en ten di men to da ope ra -
ção fi nan ce i ra in se ri da no re cen te acor do do Bra sil
com o FMI como ope ra ção de cré di to, ou seja, em -
prés ti mo ou fi nan ci a men to, e, em de cor rên cia, su je i ta
às con di ções e exi gên ci as de fi ni das na Re so lu ção nº
96, de 1989, por for ça do ex pres so no in ci so V do art.
52 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ne ces sa ri a men te de ve ria
ela ser pre vi a men te sub me ti da à pré via apre ci a ção e
au to ri za ção do Se na do Fe de ral. Nes sas cir cuns tân ci -
as, ob vi a men te, a re fe ri da re so lu ção cons ti tu i ria um
sim ples re fe ren ci al para que o Se na do Fe de ral pro ce -
da a sua in dis pen sá vel apre ci a ção, exer cen do ple na -
men te a com pe tên cia lhe atri bu í da pri va ti va men te
pela Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Con sul to ria Le gis la ti va, 4 de se tem bro de 2002.
– José Luiz Lobo Pa i va, – Con sul tor Le gis la ti vo

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, foi pro to co la do, na Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa, no dia 30 de agos to, pe ti ção subs cri ta pe los
Srs. Se na do res Tião Vi a na e He lo í sa He le na, que re -
que rem “seja tor na da nula, de ple no di re i to, a ses são
re a li za da no dia 28 úl ti mo, bem como os atos nela ha -
vi dos”. Re que rem ain da “que se jam anu la das as de ci -
sões to ma das pela que bra do com pro mis so vo ta do
em Ple ná rio”. 

Antes de de ci dir o re que ri do pe los no bres Se na -
do res, a Pre si dên cia fará um bre ve re la tó rio:

1. A Mesa e os Lí de res re u ni ram-se na Re si dên -
cia Ofi ci al da Pre si dên cia do Se na do para tra tar do
fun ci o na men to des ta Casa nos 60 dias que an te ce -
dem as ele i ções ge ra is, con for me pre vê o seu Re gi -
men to Inter no.

Na que la re u nião, fi cou acer ta do que a Pre si -
dên cia sub me te ria ao Ple ná rio a de ci são de “só re a li -
zar ses sões quan do por con vo ca ção das Li de ran ças
ou da Mesa, se hou ver ne ces si da de, até a re a li za ção
do ple i to de 6 de ou tu bro pró xi mo”. 

Essa de ci são foi apro va da pelo Ple ná rio da ses -
são do dia 7 de agos to do cor ren te ano, ten do vo ta do
con tra a não re a li za ção de ses sões as Se na do ras He -

lo í sa He le na, Emi lia Fer nan des e Ma ri na Sil va e os
Se na do res Ge ral do Cân di do e Tião Vi a na.

2. Na que la opor tu ni da de, fi cou acer ta do que
todo o Se na do da Re pú bli ca es ta ria “aten to para, em
qual quer even tu a li da de, aqui nos re u nir mos e res -
pon der ao cha ma do do povo bra si le i ro”.

3. A Pre si dên cia da Casa foi pro cu ra da por Li de -
ran ças, so li ci tan do a re a li za ção de uma ses são não
de li be ra ti va no dia 28 de agos to e res pon deu que, de
sua par te, nada ti nha a opor, ca ben do às Li de ran ças
Par ti dá ri as de ci di rem so bre a re a li za ção da mes ma. 

Foi o que ocor reu.
Assim:
1. A de ci são do Ple ná rio, as sen ta da na ses são

do dia 7 de agos to e sa li en ta da na pe ti ção dos Se na -
do res Tião Vi a na e He lo í sa He le na, foi no sen ti do de
só re a li zar ses sões por con vo ca ção das Li de ran ças
ou da Mesa.

2. Se gun do es tou in for ma do, a Li de ran ça do Go -
ver no pro cu rou to das as Li de ran ças.

3. Por sua vez, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, por
de ter mi na ção da Pre si dên cia, con tac tou pre vi a men te 
to dos os Ga bi ne tes das Li de ran ças Par ti dá ri as da
Casa.

4. Não obs tan te a ado ção des sas pro vi dên ci as,
a ses são re a li za da no dia 28 de agos to foi não de li -
be ra ti va e seu ob je ti vo está con for me o art. 154, § 4º,
do Re gi men to Inter no, que dis põe:

Art. 154. (...)
§4º. As ses sões não de li be ra ti vas des -

ti nam-se a dis cur sos, co mu ni ca ções, le i tu ra
de pro po si ções e ou tros as sun tos de in te -
res se pú bli co e par la men tar, e re a li zar-se-ão 
sem Ordem do Dia.

E mais, o art. 155 de ter mi na que, para a re a li -
za ção de uma ses são, é ne ces sá rio que es te jam
“pre sen tes no re cin to pelo me nos um vi gé si mo da
com po si ção do Se na do”, e, aqui, com pa re ce ram os
Se na do res Wal deck Orne las, Bel lo Par ga, Ney Su -
as su na, Adir Gen til, Re nan Ca lhe i ros, Te o to nio Vi le -
la Fi lho, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Amir Lan do, Ro -
me ro Jucá e Mo za ril do Ca val can ti.

3. Na ses são em co men to, fo ram li dos: Pro je to
de Lei do Se na do nº 211, de 2002, de au to ria do Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti; Pro je to de Lei do Se na do 
nº 212, de 2002, de au to ria do Se na dor Te o to nio Vi le -
la Fi lho, e Pro je to de Lei do Se na do nº 213, de 2002,
de au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, as sim como
os Pro je tos de Re so lu ção nºs 63 e 64, de 2002, am -
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bos de au to ria do Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, além
de ou tros ex pe di en tes.

Como se vê, fo ram li dos vá ri os pro je tos, e não
como foi afir ma do pe los sig na tá ri os, de que “uma
ses são foi re a li za da com o fito ex clu si vo de efe tu ar a 
le i tu ra de de ter mi na do pro je to re la ci o na do a uma
das uni da des da Fe de ra ção”. 

É de se res sal tar tam bém que, como se tra ta va 
de uma ses são não de li be ra ti va, não hou ve de ci são
al gu ma, nem mes mo o re que ri men to de ho me na -
gem de pe sar foi vo ta do.

Di an te do ex pos to, esta Pre si dên cia de i xa de
aco lher o so li ci ta do pe los no bres Se na do res.

É a se guin te a pe ti ção pro to co la da:

Pe ti ção nº 5 de 2002

Se nhor Pre si den te,
Na Ses são do Se na do Fe de ral de 7 de agos to

úl ti mo, a Pre si dên cia da Casa pro pôs, e o Ple ná rio
apro vou, as nor mas que iri am re ger os tra ba lhos do
Se na do du ran te o pe río do ele i to ral, con for me, tam -
bém, es ta be le ce o Re gi men to Inter no. Entre as de ci -
sões to ma das na que la Ses são, res sal to a que, ex pli -
ci ta men te, es ta be le ceu as con di ções se gun do as
qua is se ri am re a li za das ses sões do Se na do:
....................................................................................

Nes se sen ti do a Mesa e os Lí de res par -
ti dá ri os to ma ram a de li be ra ção de só re a li zar
ses sões quan do por con vo ca ção das Li de ran -
ças ou da Mesa, se hou ver ne ces si da de, até
a re a li za ção do ple i to de 6 de ou tu bro pró xi -
mo so men te sen do exi gi do o re gis tro de pre -
sen ça dos Se na do res nes te caso.

....................................................................................
Ocor re que, para nos sa sur pre sa, pos to que a

Li de ran ça do Blo co de Opo si ção não foi con sul ta da,
uma ses são foi re a li za da com o fito ex clu si vo de efe -
tu ar a le i tu ra de de ter mi na do pro je to re la ci o na do a
uma das uni da des da fe de ra ção. A nos sa es tra nhe za
é com a for ma ar di lo sa com que foi de ci di da a re a li za -
ção da re fe ri da ses são.

Não hou ve con sul ta a to dos os Lí de res e nem
foi con vo ca da pela Mesa, em que pese à pre sen ça
de um de seus mem bros, o Se nhor 4º Se cre tá rio.
Des tar te, e ten do em men te que uma tra di ção da
Casa, qual seja, o com pro mis so fir ma do pelo Pre si -
den te e pe las Li de ran ças, foi gros se i ra men te des -
res pe i ta da, re que re mos, com base na De ci são do
Ple ná rio de 7 de agos to de 2002, bem como no sa lu -

tar e cos tu me i ro há bi to de se res pe i tar, nes ta Casa, o
que foi acor da do, seja to ma da nula de ple no di re i to a
Ses são re a li za da no dia 28 úl ti mo, bem como os atos
nela ha vi dos.

Se nho res Pre si den tes, com este Re cur so, con -
fi am que se jam anu la das as de ci sões to ma das pela
que bra do com pro mis so vo ta do em Ple ná rio, em
res pe i to à éti ca que sem pre pre si diu os tra ba lhos do 
Se na do Fe de ral.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2002. – Se na dor Tião 
Vi a na, Lí der em exer cí cio do PT e do Blo co de Opo -
si ção – Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, nes sa ma ni fes ta ção da Pre si dên cia, está
ex pres so que to dos os Ga bi ne tes das Li de ran ças
fo ram con sul ta dos pre vi a men te a res pe i to da ses -
são ocor ri da na se ma na pas sa da. Como Lí der do
PT e do Blo co de Opo si ção, que ro di zer que não
fui in for ma do, não fui con sul ta do pre vi a men te a
res pe i to.

 Sr. Pre si den te, eu ha via in clu si ve en ca mi nha do
um re que ri men to à Mesa, in for man do que es ta ria au -
sen te do País, pois vi a jei no dia 27, à no i te. Nos dias
28 e 29, eu es ta va em Jo ha nes bur go, par ti ci pan do da
re u nião re a li za da pela Ba sic Inco me Grant Co a li ti on
(Co a li zão pela Insti tu i ção de uma Ren da Bá si ca), na
Áfri ca do Sul, onde fiz, a pe di do, uma ex po si ção so bre 
esse as sun to. 

Du ran te mi nha vi a gem, es ta va no exer cí cio da
Li de ran ça o Se na dor Tião Vi a na, que tam bém não foi
co mu ni ca do a res pe i to da ses são. Na ma nhã do dia
em que hou ve a ses são não de li be ra ti va, meu Ga bi -
ne te foi in for ma do a res pe i to, mas não ha via mais
tem po para que os Se na do res que mo ram, por exem -
plo, no Acre, em Ala go as ou em Ser gi pe, to mas sem
um avião para vi rem a Bra sí lia. O agra van te foi que
essa opor tu ni da de da ses são não de li be ra ti va, que
não im pli ca ria de ci sões im por tan tes, pos si bi li tou a re -
a li za ção de uma re u nião da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, às 17 ho ras, ha ven do a co mu ni ca ção
aos Ga bi ne tes dos Se na do res mem bros da que la Co -
mis são so bre a re u nião às 17 ho ras. Ora, con for me os 
do cu men tos exis ten tes de co mu ni ca ção ofi ci al da Se -
cre ta ria da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, é
pos sí vel que te nha ha vi do a co mu ni ca ção ape nas
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para os Se na do res da Base do Go ver no que com pa -
re ce ram e que es ta vam de acor do com aque la re so lu -
ção vo ta da na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. E
hou ve um es for ço, pelo que se sabe, para que hou -
ves se aque le com pa re ci men to, mas ne nhum Se na -
dor da Opo si ção, sur pre en di dos que fo mos pela re u -
nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, foi avi -
sa do pre vi a men te. Por tan to, não pu de mos par ti ci par. 

E foi exa ta men te por esse mo ti vo que o Se na -
dor Tião Vi a na, no exer cí cio da Li de ran ça, ao sa ber
do fato, e a Se na do ra He lo í sa He le na, re pre sen tan te 
do Esta do do Ala go as, en tra ram com um re cur so.
Ao sa ber do epi só dio, quan do aqui che guei, no dia
30, sex ta-fe i ra, en ca mi nhei re cur so à Mesa, bem
como à Pre si dên cia da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, para que o as sun to seja re e xa mi na do. 

Sr. Pre si den te, di an te des ses fa tos, pa re ce-me
de bom sen so que pos sa mos che gar a um en ten di -
men to. Pro po nho, por tan to, que este as sun to seja
ana li sa do ama nhã na re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, re u nião esta, ago ra sim, de
que fui in for ma do pre vi a men te. O Lí der do Go ver no,
o Se na dor Ro me ro Jucá, con ver sou co mi go na sex -
ta-fe i ra so bre o fato de o Mi nis tro Pe dro Ma lan pre fe -
rir que sua ar güi ção seja re a li za da após o dia 6 de
se tem bro, e não nos dias 3, 4 ou 5. Fui ci en ti fi ca do
de que ha ve ria re u nião do Se na do Fe de ral nes tes
dias e não co lo quei ob je ção a que se re a li zas sem
re u niões nes ta se ma na, Sr. Pre si den te. 

Con si de ro, por tan to, que, para o bom en ten -
di men to en tre as par tes, para que haja um so lu ção 
jus ta, pos sa o pro je to de re so lu ção so bre Ala go as
ser exa mi na do nor mal men te na re u nião a ser re a -
li za da ama nhã. Nes se caso, ha ve rá a vo ta ção da
ma té ria sem ne ces si da de de con tes tar mos. Pa re -
ce-me que esse é o ca mi nho do bom sen so e do
cli ma de res pe i to que sem pre te mos man ti do aqui
en tre a Pre si dên cia, o Blo co de sus ten ta ção ao
Go ver no e a Opo si ção.

É o pro ce di men to que su gi ro seja re a li za do, Sr. 
Pre si den te, no me lhor en ten di men to, à luz da in for -
ma ção que aqui dou a V. Exª. Ga ran to que nem eu
nem o Se na dor Tião Vi a na fo mos in for ma dos pre vi a -
men te de que ha ve ria aque la ses são que pos si bi li ta -
ria uma re u nião de li be ra ti va da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos na se ma na pas sa da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu exer cia a
Li de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res no Se na do
Fe de ral du ran te a au sên cia do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que es ta va na Áfri ca do Sul, e pos so ex pres sar
meu tes te mu nho de que tam bém não fui con sul ta do
ou con vi da do a par ti ci par des sa re u nião, des se dia de 
ati vi da de do Con gres so Na ci o nal. 

Esti ve acom pa nhan do to dos os mo men tos
des sa de ci são to ma da na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Não con se gui fa lar a tem po com o Se -
na dor Fran ce li no Pe re i ra, que es ta va pre si din do a
Co mis são. S. Exª tam bém ex ter nou sua sur pre sa e
pre o cu pa ção com o que es ta va ocor ren do, por que,
em bo ra não fos se o Pre si den te nem o Vice-Pre si -
den te da que la Co mis são, aque la ma té ria foi co lo ca -
da em pa u ta.

Como Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res em
exer cí cio, não ten do sido con sul ta do nem con vi da do 
para a ses são, fi quei ex tre ma men te pre o cu pa do
com o fato e trou xe a V. Exª um ofí cio as si na do por
mim e pela Se na do ra He lo í sa He le na, so li ci tan do re -
vi são, por que to dos nós, Se na do res, tes te mu nha -
mos o mo men to em que o Se na dor Ra mez Te bet
de i xou cla ro, após ob ser vân cia re gi men tal que tra ta -
va das de ci sões até 60 dias an tes do ple i to ele i to ral, 
que toda e qual quer de ci são que vi es se a ser to ma -
da nes ta Casa Le gis la ti va se da ria me di an te acor do
dos Lí de res dos di ver sos par ti dos. Infe liz men te, isso 
não foi cum pri do.

Enten do que V. Exª, por vi ver e pra ti car a de -
mo cra cia no exer cí cio da sua fun ção le gis la ti va, no
mí ni mo, de i xa rá a ma té ria ser sub me ti da à de ci são
do Ple ná rio.

Mu i to obri ga do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos Se na do res são 
dis ci pli na dos, qua li fi ca dos no seu tra ba lho, in de pen -
den te men te das con vic ções ide o ló gi cas ou da iden -
ti da de pro gra má ti co-par ti dá ria. Em mu i tos mo men -
tos, os Se na do res bri gam uns com os ou tros, mas
são dis ci pli na dos, aten tos e cum pri do res de suas
obri ga ções. Pos so cri ti car a ati tu de de al gum, mas
mu i tos são cum pri do res de suas obri ga ções.
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V. Exª, que é um ho mem mu i to dis ci pli na do,
Vice-Pre si den te da Casa, não es ta va aqui no dia da
ses são, da mes ma for ma que eu tam bém não es ta va,
nem os Se na do res Edu ar do Su plicy e Tião Vi a na, a
Se na do ra Ma ri na Sil va e mu i tos ou tros. Por que isso
ocor reu? Pri me i ro, por que não te nho avião a jato. E,
mes mo que ti ves se, se ria im pos sí vel, por que o co mu -
ni ca do aos mem bros ti tu la res da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos che gou às 17 ho ras, e a re u nião já
es ta va acon te cen do. 

Não vou di zer que o Pre si den te da Co mis são,
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, é um ir res pon sá vel, por que
não o é. Não é um de sa ten to, mas não es ta va lá tam -
bém, as sim como o Vice-Pre si den te. O pior é que a
ses são foi con vo ca da úni ca e ex clu si va men te para
dar le gi ti mi da de ao ban di tis mo po lí ti co das le tras do
Esta do de Ala go as, ape nas para isso.

Não faz sen ti do mar car uma ses são para fi car -
mos aqui con ver san do. Por que apro va ram a re so lu -
ção, di zen do que não po día mos vir aqui nem para
con ver sar? A ses são só acon te ceu para que se pu -
des se ler a re so lu ção. Uma vez lida, foi en vi a da à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, mas não ha via nin -
guém. Aliás, os Lí de res co me ça ram a tro car os mem -
bros da Co mis são, para que hou ves se quo rum. O
Pre si den te e o Vice-Pre si den te não es ta vam pre sen -
tes, a Li de ran ça da Opo si ção não ha via sido con sul ta -
da, nin guém sa bia nada. É jus ta men te o ban di tis mo
de lá que faz com que es te ja mos aqui hoje. Não es ta -
mos aqui para ana li sar me di da pro vi só ria; fo mos con -
vo ca dos, por que ela é a “aze i to na da em pa di nha” das
le tras dos ban que i ros e das em pre i te i ras, que fi ze ram
uma ope ra ção fra u du len ta. Se a me di da pro vi só ria
tem va li da de até o dia 4 de ou tu bro, por que fo mos
con vo ca dos para três dias de ses são? É sim pló rio:
para ler o re que ri men to hoje e dar dois dias de in ters -
tí cio, a fim de se ten tar votá-la.

Mais uma vez, faço um ape lo a V. Exª no sen ti do
de que não va li de mos isso. Pode ha ver um Esta do
mais for te que ou tro, mas nin guém é me lhor que nin -
guém nes ta Casa. Um gru pi nho de Se na do res não
pode re u nir-se e sim ples men te de ci dir a re a li za ção
de uma ses são, para que seja lida uma re so lu ção e
con vo ca da uma Co mis são. Que con ver sa é essa? O
Se na do da Re pú bli ca não pode ser uma pa ne li nha de 
ami gos do rei, que fun ci o ne para as pró pri as con ve -
niên ci as.

Faço um ape lo a V. Exª, uma vez que foi ex pli ci -
ta do que as Li de ran ças ti nham sido con sul ta das, mas 
essa in for ma ção não é ver da de i ra. O Se na dor Edu ar -
do Su plicy não foi con sul ta do, nem o Se na dor Tião Vi -
a na, que es ta va no exer cí cio da Li de ran ça da Opo si -

ção. Por tan to, aque la ses são não pode ter va li da de.
Se a re so lu ção não ti ves se sido lida, a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos não po de ria re u nir-se. Nes se
sen ti do, peço a V. Exª que re ve ja a de ci são to ma da ou 
aten da a pro pos ta do Se na dor Tião Vi a na de que o
Ple ná rio seja de vi da men te con sul ta do.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, hou ve uma re u nião do Pre si den te da
Casa com as Li de ran ças, em sua pró pria re si dên cia,
para tra tar des sas con vo ca ções no pe río do que cos -
tu ma mos cha mar de re ces so bran co, aque le que an -
te ce de a re a li za ção das ele i ções.

A de li be ra ção ali ajus ta da foi no sen ti do de que,
de fato, as Li de ran ças de ve ri am ser ou vi das para que
as ses sões fos sem con vo ca das, ou, en tão, por ini ci a -
ti va au tô no ma da Mesa.

A Mesa não to mou essa de li be ra ção au to no ma -
men te, mas re ce beu a in for ma ção do Lí der do Go ver -
no – que me re ce fé, as sim como o Lí der da Opo si ção
– de que as Li de ran ças ha vi am sido con sul ta das.
Com base nis so, con vo cou a ses são. Su ce de que o
Se na dor Su plicy afir ma, ago ra, não ter sido con sul ta -
do, e o Se na dor Tião Vi a na, seu subs ti tu to, por igual,
tam bém não o foi.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
So bre o as sun to da se ma na pas sa da, não; des ta se -
ma na, sim. Qu e ro de i xar isso bem cla ro.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De tal
modo, a Mesa lou vou-se na in for ma ção do Lí der do
Go ver no, que de li be rou re co men dar à Asses so ria da
Mesa que fi zes se con ta to com to das as Li de ran ças,
mar can do o dia e a hora para a re a li za ção das ses -
sões. E isso foi fe i to, se não di re ta men te com os Lí de -
res – se gu ra men te, não –, com os seus as ses so res.

To da via, di an te das co lo ca ções que ou vi mos e
do re cur so do Se na dor Tião Vi a na, subs cri to pela Se -
na do ra He lo í sa He le na – e ago ra pelo Lí der Edu ar do
Su plicy, eu não di ria a des tem po, mas pos te ri o men te
–, a Pre si dên cia de ci de sub me ter à de li be ra ção da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia an tes
de ou vir o Ple ná rio, para exa mi nar a le ga li da de, ou
não, da re a li za ção da ses são. Com isso, está no con -
ven ci men to de que aten de V. Exªs. Tudo isso sem efe -
i to sus pen si vo do que até aqui se re a li zou.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, se a
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de ci são de V. Exª foi en ca mi nhar a ques tão à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, é evi den te
que, se não há efe i to sus pen si vo da re u nião que
acon te ceu, há um pro ble ma a ser re sol vi do.

Faço, en tão, um ape lo a V. Exª: se há um re que -
ri men to re la ci o na do à ma té ria para ser vo ta do hoje,
que seja sus pen so, por que per de a ra zão de exis tir.
Se vai ser vo ta do um re que ri men to de ur gên cia so bre
uma ma té ria que está em exa me, tan to ama nhã na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como aqui, já
que V. Exª aca bou de en ca mi nhar à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para dar co e rên cia
à po si ção de V. Exª, so li ci to que o re que ri men to de ur -
gên cia que tra ta da ma té ria não seja co lo ca do hoje.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela or dem,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, aca bo de re -
ce ber in for ma ção de V. Exª de que a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia terá de ana li sar a
ques tão ama nhã, e o Se na dor Ber nar do Ca bral in -
cum biu-me de pre si dir ama nhã a CCJ, já que não po -
de rá es tar em Bra sí lia.

Então eu gos ta ria de sa ber, exa ta men te pela
tese que le van ta ago ra a Se na do ra He lo í sa He le na:
se a re u nião está con vo ca da para ama nhã, esta ses -
são de i xa ria de con tar para efe i to de cum pri men to do
Re gi men to – esta em que nós es ta mos –, por que a
re u nião da CCJ ocor re rá ape nas ama nhã, às 10 ho -
ras. Pa re ce-me que esse é o en ten di men to cor re to
em re la ção ao Re gi men to. 

Aguar do en tão, Sr. Pre si den te, re ce ber da Mesa 
a ori en ta ção de como pro ce der na re u nião da Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ama nhã,
que de ve rei pre si dir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A de ci -
são da Pre si dên cia de man dar à Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia não tem efe i to sus pen si vo
do que se re a li zou no ple ná rio. Nada tem a ver com a
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos por en quan to.
Esta mos cu i dan do da ses são an te ri or do ple ná rio. É
so bre ela que a CCJ se ma ni fes ta rá, para que, em se -
gui da, na re u nião do Ple ná rio, pro va vel men te ama -
nhã, to ma da a de ci são da CCJ, aí sim, o Ple ná rio do
Se na do de ci da em ca rá ter fi nal.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den -
te, nes se caso faço um ape lo a V. Exª que me pa re ce
é de bom sen so. É para que V. Exª de ter mi ne a re ti ra -
da do as sun to da pa u ta da ses são de hoje, para

aguar dar a de ci são da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, e só de po is in clua essa ma té ria
na pa u ta, na ses são de ama nhã, quar ta-fe i ra. 

É o ape lo que faço, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – No bre

Se na dor Osmar Dias, re cor da-se V. Exª que a Mesa,
des de o pri me i ro ins tan te, de cla rou sem efe i to sus -
pen si vo as me di das em cur so. A ses são do Se na do e
tudo o mais hoje pros se gui rá. Ama nhã, com a de ci são 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o
Ple ná rio de fi ni rá em sen ti do con trá rio, ou seja, tor na -
rá nula a ur gên cia que even tu al men te pos sa ser vo ta -
da aqui hoje ou não. Por tan to, está ab so lu ta men te
cor re ta a de ci são da Mesa. Tudo de pen de rá da de ci -
são, ama nhã, da CCJ, que V. Exª pre si di rá.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Estou de
acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Obri ga -
do a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, per mi te V. Exª uma in da ga ção?

V. Exª po de ria in for mar qual é o pri me i ro subs -
cri tor do re que ri men to de ur gên cia?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – No bre Se -
na dor, o re que ri men to é da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos e o pri me i ro subs cri tor é o seu Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Se na dor Fran ce li no Pe re i ra?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Exa to, o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. O re que ri men to está as -
si na do tam bém pela ma i o ria da Co mis são, pe los Srs.
Se na do res Fran ce li no Pe re i ra, Ro me ro Jucá, Alber to
Sil va, Bel lo Par ga, Adir Gen til, Re nan Ca lhe i ros, Te o -
to nio Vi le la Fi lho, João Alber to, Val mir Ama ral, Ger -
son Ca ma ta, Na bor Jú ni or, Wal deck Orne las, Edu ar -
do Si que i ra Cam pos e José Jor ge. Por qua tor ze Srs.
Se na do res.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
V. Exª co lo ca rá o re que ri men to por oca sião da Ordem
do Dia, quan do es ti ver pre sen te pelo me nos o pri me i -
ro subs cri tor, Se na dor Fran ce li no, se não o se gun do,
Se na dor Ro me ro Jucá. 

For mu la rei a se guin te pro po si ção: que caso o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra ou o se gun do subs cri tor
es te jam de acor do que a ma té ria, dado o es cla re ci -
men to aqui ha vi do, seja adi a da para ama nhã, que en -
tão as sim pro ce da a Mesa. É a su ges tão que for mu lo,
mas é cla ro que é ne ces sá ria a pre sen ça de les aqui,
Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Fi que
cer to V. Exª de que a Mesa agi rá se gun do os di ta mes
do Re gi men to.

O SR. ROBERTO FREIRE (Blo co/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria que cons tas se da Ata a mi -
nha pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre -
si den te, tam bém gos ta ria que cons tas se da Ata a
mi nha pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na -
dor Pe dro Si mon, V. Exª tam bém será aten di do.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) 
– Sr. Pre si den te, eu ha via so li ci ta do a mi nha ins cri -
ção para uma bre ve co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
está ins cri to e, no mo men to opor tu no, lhe será as se -
gu ra da a pa la vra.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES) 
– Obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tive o
pri vi lé gio de par ti ci par, no sá ba do pas sa do, dia 31
de agos to, na ci da de de Ma na us, do even to co me -
mo ra ti vo dos trin ta anos de fun ci o na men to da Rede
Ama zô ni ca de Te le vi são.

Esse even to trans cen de as já tra di ci o na is e jus -
tas co me mo ra ções de trin ta anos de um em pre en di -
men to vi to ri o so nos in cer tos dias em que vi ve mos,
cer ce a dos pe las im pre ci sões e acu mu la ções tri bu tá -
ri as, pe las in de fi ni ções cre di tí ci as de vi do à exor bi tân -
cia das ta xas de ju ros e pela mo dés tia do nos so avan -
ço tec no ló gi co em áre as de pon ta como ain da acon -
te ce com o se tor de co mu ni ca ções. 

A pe cu li a ri da de des se even to está no mis to de
des te mor e so nho que en vol ve os em pre en di men tos
plan ta dos na vas ti dão da Re gião Ama zô ni ca. Como
dis se o em pre sá rio Phe lip pe Daou no dis cur so de ina -
u gu ra ção da pri me i ra uni da de da rede, a Rá dio TV do
Ama zo nas, em 1º de se tem bro de 1972, “é mais que
uma sim ples em pre sa de te le vi são, é, an tes e aci ma
de tudo, um ide al”.

A Rede Ama zô ni ca é in te gra da, hoje, pela Rá dio 
TV do Ama zo nas de Ma na us, pela TV Ron dô nia de

Por to Ve lho, pela TV Acre de Rio Bran co, pela TV Ro -
ra i ma de Boa Vis ta, pela TV Ama pá de Ma ca pá, por
mais de uma cen te na de re trans mis so ras, e pe las Rá -
dio Ama zo nas FM – 105 de Ma na us, Rá dio Acre e
Rá dio Ama pá FM.

A imen si dão das dis tân ci as ama zô ni cas, as di fi -
cul da des para cir cu la ção das in for ma ções, a ine xis -
tên cia de ro do vi as para li ga ção da ma i o ria das lo ca li -
da des, a su je i ção, em al guns ca sos, ao re gi me dos
rios para cir cu la ção das ri que zas in du zi am os ama zô -
ni das a um de ter mi nis mo de afas ta men to do co nhe ci -
men to e do pro ces so de de sen vol vi men to em cur so
nas de ma is re giões do País.

O so nho de Phe lip pe Daou era de uma te le vi são 
re cre a ti va, in for ma ti va, es por ti va e cul tu ral, pro cu ran -
do mos trar sem pre mais a re gião, para que to dos pu -
des sem ava li ar a ver da de i ra re vo lu ção de de sen vol vi -
men to sus ten ta do ali re a li za do. A re a li da de veio por
eta pas, pela agre ga ção pa u la ti na das di ver sas uni da -
des da Rede.

No meu Esta do de Ro ra i ma, em ju nho de 1974,
às sete ho ras da no i te, a ci da de de Boa Vis ta vi veu
uma gran de ex pec ta ti va. Em cen te nas de la res, fa mí -
li as e vi zi nhos se aglo me ra vam di an te do te le vi sor.
Em dado mo men to, sur ge a lo go mar ca da TV Ro ra i -
ma. Era o mi la gre da ima gem e do som ao al can ce de
to dos. A ma gia cro má ti ca da te le vi são co lo ri da mos -
tra va a fes ta de aber tu ra da Copa do Mun do. De po is
da ale gria da Copa do Mun do, a po pu la ção de Boa
Vis ta fi cou sem as ima gens da te le vi são, que só fo ram 
re to ma das no iní cio de 1975, após os ne ces sá ri os
ajus tes dos equi pa men tos.

Mas nem tudo eram flo res. Os pri me i ros anos da
TV Ro ra i ma se de ram com a apre sen ta ção de no ti ciá ri -
os e pro gra mas de en tre te ni men to com um ou mais dias 
de de fa sa gem, uma vez que as trans mis sões via sa té li -
te só fo ram im plan ta das no fi nal dos anos se ten ta.

Qu an tas e quan tas ve zes os ma lo tes trans por -
tan do as fi tas com os pro gra mas, vin dos de Ma na us
em ôni bus que tran si ta vam pela BR-174, ain da não
pa vi men ta da, che ga vam a Boa Vis ta im preg na dos de
ter ra, im pe din do os ro ra i men ses de co nhe cer o seu
con te ú do, ten do de re ver pro gra mas ou ca pí tu los de
no ve las já apre sen ta dos.

Assim como no caso de Ro ra i ma, mu i tas ou tras
his tó ri as de pi o ne i ris mo e de de ter mi na ção acon te ce -
ram na im plan ta ção das de ma is uni da des da Rede e
de suas trans mis so ras. A Rede Ama zô ni ca tem exer -
ci do pa pel de ver da de i ra in te gra ção, le van do o re gis -
tro de even tos, no tí ci as do Bra sil e do mun do e pro gra -
mas de in for ma ções aos mais re côn di tos rin cões da
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nos sa re gião, além de ope rar a in te gra ção com as de -
ma is re giões do País e de es tre i tar o re la ci o na men to
com al guns pa í ses ama zô ni cos que re ce bem o seu si -
nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta ce -
le bra ção do Ju bi leu de Pé ro las da Rede Ama zô ni ca,
as so cio-me ao re go zi jo dos di re to res e dos fun ci o ná -
ri os es pa lha dos por to dos os re can tos da re gião, pelo
êxi to des se ma jes to so em pre en di men to de co mu ni -
ca ção di ri gi do pelo em pre sá rio Phe lip pe Daou, e co -
lo co-me den tre os es pec ta do res e ou vin tes que des -
fru tam das ima gens e da sua pre sen ça, que “man tém
a to dos in for ma dos dos acon te ci men tos lo ca is, na ci o -
na is e in ter na ci o na is via sa té li te, no mes mo ins tan te
dos gran des cen tros do País e do mun do”.

Por tan to, Sr. Pre si den te, era esse o re gis tro que
gos ta ria de fa zer por oca sião dos 30 anos da Rede
Ama zô ni ca de Te le vi são, que, como dis se, re pre sen -
tou e re pre sen ta um mar co de in te gra ção da Re gião
Ama zô ni ca com o Bra sil e dos seus Esta dos en tre si.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias por 20 mi nu tos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pro nun cia o se -
guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te o pe río do de
cam pa nha ele i to ral, tem sido im por tan te ve ri fi car a
ex pec ta ti va da po pu la ção do meu Esta do e, so bre tu -
do, sua es pe ran ça no mo men to de tran si ção que es -
ta mos vi ven do.

Con vo ca do por V. Exª, aqui es tou, in ter rom pen -
do a mi nha cam pa nha ele i to ral para cum prir o meu
de ver e a mi nha res pon sa bi li da de e vo tar as ma té ri as
que a Mesa do Se na do Fe de ral jul ga im por tan te se -
jam vo ta das nes te mo men to. Inter rom po por dois ou
três dias a mi nha cam pa nha ele i to ral com a cons ciên -
cia de que, cum prin do o meu de ver, es tou va lo ri zan do 
o meu man da to de Se na dor da Re pú bli ca, como re -
pre sen tan te do meu Esta do, o Pa ra ná. Não re cla mo,
por tan to. Ao con trá rio, que ro es tar em to das as vo ta -
ções no Se na do, como es ti ve du ran te todo o meu
man da to, hon ran do a con fi an ça que meu Esta do de -
po si tou em meu nome quan do me ele geu Se na dor.

Nes ta cam pa nha, Sr. Pre si den te, há gran de ex -
pec ta ti va a res pe i to do pa pel que deve de sem pe nhar
o Con gres so bra si le i ro nes te mo men to de tran si ção. É 
cla ro que, qual quer que seja o pre si den te ele i to, o
Bra sil terá de fa zer ajus tes, re for mas. Ne nhum ajus te,
ne nhu ma re for ma será fe i ta sem a par ti ci pa ção efe ti -
va do Con gres so, em es pe ci al o Se na do Fe de ral.

Por isso, en quan to to das as pes qui sas de opi -
nião de mons tram efe ti va pre o cu pa ção com a ele i ção
do Pre si den te da Re pú bli ca e dos Go ver na do res, é
pre ci so que a so ci e da de bra si le i ra se cons ci en ti ze de
que to das as de ci sões são e se rão to ma das pelo
Con gres so Na ci o nal e, re pi to, em es pe ci al, pelo Se -
na do Fe de ral. Mu i tas ve zes não se de di ca a mes ma
aten ção às cam pa nhas para o Le gis la ti vo que se de -
di ca às cam pa nhas para car gos do Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, é mu i to im por tan te aler tar a po -
pu la ção de que es ta mos, como dis se, num mo men to
de tran si ção e de que o Se na do terá de par ti ci par de
qual quer re for ma que pre ten da fa zer o pró xi mo Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Eu des ta ca ria, no cur to pe río do de cam pa nha
que es ta mos vi ven do, al gu mas das re i vin di ca ções
ma i o res de to dos os se to res so ci e da de bra si le i ra. Pri -
me i ro, o Con gres so está de ven do e te re mos que fa zer 
– acre di to já no pri me i ro ano do nos so man da to – a
re for ma tri bu tá ria.

Em que pese a me di da pro vi só ria edi ta da pelo
Go ver no atu al so bre a re for ma tri bu tá ria, cha ma da de 
mi nir re for ma tri bu tá ria, es tar sen do de ba ti da pela so -
ci e da de como um avan ço para al guns se to res, mas
um pre ju í zo para ou tros se to res, acre di to que o atu al
Go ver no e o atu al Con gres so fi ca ram de ven do a re -
for ma tri bu tá ria à so ci e da de.

Espe ro es tar aqui para votá-la. Te nho con fi an ça
de que vo ta rei a re for ma tri bu tá ria que po de rá dar ao
se tor pro du ti vo na ci o nal con di ções de com pe tir, de
cum prir o seu pa pel no ma i or de sa fio que te re mos de
en fren tar: a ge ra ção de em pre gos. O que, aliás, to dos
os can di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca es tão co lo -
can do como pri o ri da de.

Ne nhum can di da to de i xa de ci tar que, para ge -
rar os em pre gos ne ces sá ri os e per mi tir a in clu são de
1,8 mi lhões de jo vens bra si le i ros no mer ca do de tra -
ba lho, há ne ces si da de de pro mo ver o cres ci men to da
eco no mia. E para pro mo ver o cres ci men to da eco no -
mia te mos que ex por tar mais. Va mos ex por tar mais,
Sr. Pre si den te, se hou ver a de so ne ra ção do se tor pro -
du ti vo, em es pe ci al da ex por ta ção.

É pre ci so re co nhe cer, so bre tu do, que é im pos sí -
vel con ti nu ar mos com a car ga de im pos tos que pa ga -
mos nes te País. No iní cio do atu al Go ver no, a car ga
tri bu tá ria era de 23%, sen do hoje de 34%. Isso re pre -
sen ta peso não ape nas para o se tor pro du ti vo, mas,
prin ci pal men te, para os con su mi do res bra si le i ros. Tal -
vez os tra ba lha do res nem sa i bam, mas em cada pra -
to de co mi da que co lo cam em sua mesa es tão em bu -
ti dos 30%, em mé dia, de im pos tos. 
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Essa re for ma é es sen ci al para es ti mu lar a cri a -
ção de em pre gos, a ex por ta ção e o de sen vol vi men to
eco nô mi co, mas, so bre tu do, Sr. Pre si den te, para dis -
tri bu ir me lhor a re ce i ta, que hoje está con cen tra da
nas mãos da União, para que os Mu ni cí pi os bra si le i -
ros pos sam, com ma i or par ti ci pa ção na re ce i ta na ci o -
nal, cum prir im por tan te pa pel, prin ci pal men te em re -
la ção à efi ciên cia no aten di men to às ne ces si da des
bá si cas, como sa ú de, edu ca ção e se gu ran ça pú bli ca.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se -
na dor Osmar Dias, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Com pra -
zer, con ce do um apar te ao Se na dor Ro ber to Fre i re.

O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Se -
na dor Osmar Dias, é in te res san te. Antes de che gar
a este ple ná rio, eu es ta va ana li san do um pro ble ma
ocor ri do no meu Esta do, Per nam bu co, e que tem
tudo a ver com o que V. Exª está di zen do. Pri me i ro,
a ques tão do em pre go. Uma em pre sa que be ne fi ci a -
va o al go dão no agres te per nam bu ca no, na ci da de
de Bom Con se lho, em pre ga va di re ta men te mais de
400 tra ba lha do res, mas hoje se en con tra fe cha da,
por que o Go ver no não lhe deu o su por te ne ces sá rio. 
Ela era li ga da a uma co o pe ra ti va que teve pro ble -
mas que po de ri am ser re sol vi dos, in clu si ve por que
hou ve as sun ção da dí vi da por um gru po; esse gru po 
re ce beu todo o apo io do Ban co do Bra sil no iní cio,
mas, de po is, fo ram cri a dos pro ble mas. Aí vem o
pon to de que fala V. Exª: a ques tão do em pre go,
mote de cam pa nha do can di da to des se Go ver no,
que pro me teu o mes mo em 1998 e, pas sa dos oito
anos, não ge rou co i sa al gu ma. Ao con trá rio, está
tra zen do, tal vez, um dos pi o res in di ca do res de de -
sem pre go no País. No caso da em pre sa de Bom
Con se lho, o Ban co do Bra sil co brou um im pos to so -
bre ope ra ções fi nan ce i ras to tal men te des ca bi do, o
que in vi a bi li zou sua re a ber tu ra. A lei que re gu la men -
ta o as sun to é tre men da men te for te e vi o len ta, che -
gan do a im pe dir o bom de sen vol vi men to da ati vi da -
de eco nô mi ca e pro du ti va no País. Daí a ne ces si da -
de de uma re for ma tri bu tá ria. A co bran ça in de vi da
des se im pos to in vi a bi li zou a re a ber tu ra des sa em -
pre sa, que ge ra va 400 em pre gos no in te ri or de Per -
nam bu co, o que po de ria sig ni fi car, para o Mu ni cí pio
de Bom Con se lho, se não a re den ção, pelo me nos a 
pos si bi li da de de sair da con di ção de bol são de mi -
sé ria, o que in fe liz men te ocor re em todo o Nor des te. 
A mi nha in ter fe rên cia era ape nas para acres cen tar
isso, as so ci an do-me à sua pre o cu pa ção. Espe ro
que essa cam pa nha saia da fu tri ca e das agres sões, 

bus can do dis cu tir pro pos tas acer ca da re for ma tri bu -
tá ria e fis cal de que este País tan to ne ces si ta.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Ro ber to Fre i re.

A pro pó si to, um dos ami gos de V. Exª – te nho
cer te za de que V. Exª foi ami go do Se na dor e Go ver -
na dor Má rio Co vas – dis se aqui um dia, na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos: “Nós não so mos con tra o
em pre sá rio es tran ge i ro, prin ci pal men te se ele trou xer 
o di nhe i ro para in ves tir no Bra sil. Opo mo-nos a que o
em pre sá rio es tran ge i ro ve nha e tome di nhe i ro do
BNDES para com prar as nos sas em pre sas es ta ta is”.
Isso ocor reu como re gra nos úl ti mos anos.

Os ale mães, que re cen te men te es ti ve ram aqui,
dis se ram para o atu al Pre si den te da Re pú bli ca, Fer -
nan do Hen ri que Car do so: “Nós te mos di nhe i ro para
in ves tir no Bra sil. Nós po de mos aju dar a de sen vol ver
o País, co lo can do in dús tri as com ca pi tal ale mão no
Bra sil. Mas com essa po lí ti ca tri bu tá ria, com esse sis -
te ma tri bu tá rio que im pe de a com pe ti ção no mer ca do
in ter na ci o nal de em pre sas ins ta la das no Bra sil, não
po de mos in ves tir”. 

Como ex pli car o fato de o BNDES con cen trar di -
nhe i ro no fi nan ci a men to de em pre sas es tran ge i ras
que com pram nos sas es ta ta is e que re me tem o lu cro
ob ti do para o ex te ri or, lá ge ran do os em pre gos que
es tão fal tan do aqui? Esse mo de lo pre ci sa ser re sol vi -
do. O mo de lo tri bu tá rio e o mo de lo de in ves ti men to
es tão equi vo ca dos, por que têm con cen tra do re cur sos 
em gran des em pre en di men tos es tran ge i ros que têm
ca pa ci da de mu i to pe que na de ge rar em pre gos – não
po de mos pen sar que só com a re for ma tri bu tá ria re -
sol ve re mos o pro ble ma do de sem pre go: é pre ci so
tam bém re ver o mo de lo de in ves ti men to.

A ou tra re for ma que te re mos que en fren tar, Sr.
Pre si den te, é a re for ma pre vi den ciá ria. O atu al Go ver no
pa rou no meio do ca mi nho. Para al can çar esse ob je ti vo,
já con tri bu iu este Se na do ao vo tar emen da de mi nha
au to ria que aca bou com a apo sen ta do ria pro por ci o nal
dos Par la men ta res. Tive a hon ra de ser o au tor des sa
emen da que aca bou com um pri vi lé gio, que era a apo -
sen ta do ria pro por ci o nal de De pu ta dos e Se na do res.

Só que fi ca mos por aí, Sr. Pre si den te, os ou tros
pri vi lé gi os per ma ne ce ram. Pre ci sa mos cor tar os ou -
tros pri vi lé gi os ca u sa do res do enor me dé fi cit pre vi -
den ciá rio bra si le i ro. Não po de mos con ti nu ar usan do o 
ar gu men to de que o sa lá rio mí ni mo nes te País não
tem au men to em fun ção do dé fi cit da Pre vi dên cia,
por que o que oca si o na o dé fi cit da Pre vi dên cia não é
o sa lá rio mí ni mo mi se rá vel que se paga aos tra ba lha -
do res bra si le i ros, mas é, isto sim, o amon to a do de pri -
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vi lé gi os, que ain da re pre sen ta ver da de i ra in jus ti ça. É re -
cor ren te o ar gu men to de que não po de mos au men tar o
sa lá rio mí ni mo se não va mos que brar a Pre vi dên cia. 

A re for ma pre vi den ciá ria é tão ne ces sá ria quan -
to a re for ma tri bu tá ria. Se não a fi zer mos, não adi an -
ta rá fa zer a re for ma tri bu tá ria. O rom bo aber to na Pre -
vi dên cia pe los pri vi lé gi os vai ser ta pa do sem pre pelo
au men to de im pos tos. Se nós fi zer mos uma re for ma
tri bu tá ria hoje sem im ple men tar al te ra ções na Pre vi -
dên cia, ama nhã se re mos obri ga dos a ver o Go ver no
au men tar a car ga tri bu tá ria para co brir novo rom bo
pre vi den ciá rio. 

Fa zer a re for ma da Pre vi dên cia e a re for ma tri -
bu tá ria é com pro mis so que deve ser as su mi do por
qual quer um dos can di da tos à Pre si dên cia da Re pú -
bli ca que seja ele i to e pelo Con gres so bra si le i ro. Não
po de mos mais adi ar es sas duas re for mas.

Há tam bém a re for ma do Ju di ciá rio, que já tem
meio ca mi nho per cor ri do. A Jus ti ça tem que es tar per -
to do ci da dão; têm que ter aces so à Jus ti ça to dos os
ci da dãos bra si le i ros. Esse é o ob je ti vo ma i or. A Jus ti -
ça tem que ser mais rá pi da e di nâ mi ca para que, de
fato, se pos sa com ba ter a vi o lên cia e di mi nu ir o alto
ín di ce de cri mi na li da de que hoje as sus ta a so ci e da de
bra si le i ra. 

Te mos tam bém com pro mis sos. Por exem plo,
como re la tor de uma emen da apre sen ta da pelo Se -
na dor Ri car do San tos, que aqui está. Já con se gui mos 
apro var essa emen da na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e que ro de di car-me a sua apro va -
ção no ple ná rio do Se na do e de po is no ple ná rio da
Câ ma ra, por que acho que é uma das ma i o res trans -
for ma ções que po de re mos fa zer em nos sa so ci e da -
de, é o ma i or pro gra ma de in clu são so ci al que po de -
re mos pro mo ver: ofe re cer edu ca ção in fan til a to das
as cri an ças com até seis anos de ida de. 

Não po de mos ad mi tir que a edu ca ção in fan til
seja um pri vi lé gio de ape nas 23% das cri an ças des te
País – esse é o uni ver so de cri an ças com até seis
anos de ida de que está ten do opor tu ni da de de fre -
qüen tar uma es co la de edu ca ção in fan til. Se gun do
es tu do do Uni cef, uma cri an ça, quan do tem opor tu ni -
da de de fre qüen tar uma es co la de edu ca ção in fan til,
vai ter, quan do se tor nar adul ta, uma ren da 15% su -
pe ri or à da que la cri an ça que não teve a mes ma opor -
tu ni da de. É que é nes sa ida de, Sr. Pre si den te – V. Exª, 
que é mé di co, sabe dis so –, que a cri an ça está for -
man do o seu fí si co, a sua in te li gên cia, de fi nin do o que 
vai ser no fu tu ro. Se ela re ce be uma ali men ta ção de -
cen te nes sa fase de sua vida, terá pro ba li da de ma i or
de ser al guém de su ces so no fu tu ro, com alta pro du ti -

vi da de na pro fis são que es co lher, vai apren der mais
no en si no fun da men tal. 

A emen da a que me re fi ro tra ta de am pli ar os re -
cur sos do sa lá rio-edu ca ção do Fun def, para es ten -
dê-lo à edu ca ção in fan til e à edu ca ção es pe ci al, que
são as APAEs, que hoje es tão pra ti ca men te aban do -
na das, com ca rên cia de re cur sos para cum prir o seu
im por tan te pa pel so ci al em uma so ci e da de tão ne -
ces si ta da de po lí ti cas pú bli cas que pos sam aten der
às suas de man das. 

Este é um com pro mis so que es tou as su min do
aqui no Se na do Fe de ral: pe gar essa emen da como se 
fos se um em pre i ta da, co lo cá-la em vo ta ção, apro -
vá-la no ple ná rio do Se na do e en tre gá-la à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Pro vi dên cia se me lhan te me re ce o pri me i ro em -
pre go. Con se gui mos apro var aqui um pro je to de mi nha
au to ria que vi rou moda lá no Pa ra ná – to dos os can di -
da tos a go ver na dor es tão pro me ten do im ple men tar,
caso ele i tos, o pro gra ma do pri me i ro em pre go. 

Esse pro je to, que apre sen tei em 1996, aqui foi
apro va do com o re la tó rio do Se na dor Su plicy e está
aguar dan do vo ta ção na Câ ma ra. Infe liz men te, como
mu i tos ou tros pro je tos apro va dos no Se na do, esse
pro je to está en ga ve ta do na Câ ma ra. Se as sim não
fos se, os em pre sá ri os bra si le i ros já po de ri am aju dar
a re sol ver o pro ble ma do de sem pre go numa fa i xa de
ida de bas tan te im por tan te, que é a de 14 a 18 anos –
fa i xa na qual no ta mos um au men to da cri mi na li da de. 

Qu an do o jo vem pro cu ra o seu pri me i ro em pre -
go, en con tra sem pre a mes ma di fi cul da de: dele é exi -
gi da uma ex pe riên cia que ele não tem – nem po de ria
ter, por que nun ca tra ba lhou. Po de mos dar aos em pre -
sá ri os al guns es tí mu los para con tor nar o pro ble ma.
Por exem plo: o di re i to de des con tar dos im pos tos que
têm o de ver de pa gar para o Esta do ou para a União o
mes mo va lor que de sem bol sa ram para pa gar os en -
car gos so ci a is da que le tra ba lha dor, da que le jo vem
tra ba lha dor. Além dis so, de ve mos es ta be le cer uma
obri ga ção: a de ma tri cu lar o jo vem em pre ga do num
cur so pro fis si o na li zan te para que ele, tra ba lhan do
seis ho ras du ran te o dia, pos sa se es pe ci a li zar, du -
ran te duas ho ras, em cur so pro fis si o na li zan te que ele
pró prio es co lher.

Os de sa fi os são mu i tos e a de fi ni ção da pa u ta
do Se na do será mu i to im por tan te, Sr. Pre si den te. 

Para o Pa ra ná, será im por tan te apro var uma
emen da que mo di fi que a ma ne i ra in jus ta pela qual
são co bra dos im pos tos re fe ren tes à dis tri bu i ção de
ener gia elé tri ca. O Esta do do Pa ra ná, como ma i or
pro du tor de ener gia elé tri ca, per de R$600 mi lhões to -
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dos os anos por que a Cons ti tu i ção de ter mi na que
quem co bra o im pos to é o Esta do que dis tri bui a ener -
gia. O Pa ra ná pro duz, man da para São Pa u lo, São
Pa u lo dis tri bui ener gia elé tri ca e co bra o im pos to so -
bre a ener gia que o Pa ra ná pro duz – jun to com o
Esta do do Rio de Ja ne i ro e ou tros Esta dos da re gião
Su des te. Sr. Pre si den te, R$600 mi lhões é o que o Pa -
ra ná per de to dos os anos. Te nho es pe ran ça – mais
que es pe ran ça, te nho con fi an ça – de que va mos con -
se guir apro var essa emen da cons ti tu ci o nal que po de -
rá tra zer ao Pa ra ná os R$600 mi lhões que te mos per -
di do to dos os anos. 

Além dis so, Sr. Pre si den te, es pe ro que pos sa -
mos apro var a lei do co o pe ra ti vis mo, que, se já es ti -
ves se vi go ran do, não nos obri ga ria a ago ra exi gir do
Go ver no a edi ção de uma me di da pro vi só ria para
isen tar co o pe ra ti vas do pa ga men to do PIS e do Co -
fins com o ob je ti vo de dar-lhes ma i or po der de com -
pe tir e aju dar nes se gran de de sa fio de ex por tar mais,
de ge rar em pre gos e mi no rar aque le que é o ma i or
dra ma da so ci e da de bra si le i ra: o de sem pre go.

Sr. Pre si den te, o Se na do terá um pa pel fun da -
men tal nes se pe río do de tran si ção e que ro es tar aqui
para aju dar a vo tar ma té ri as im por tan tes que tor nem
o Bra sil um país mais rico sim, mas, so bre tu do, jus to.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Osmar Dias o
Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro -
go a Hora do Expe di en te por dez mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro, nes ta opor tu ni da de, apre sen tar a este Ple ná rio
uma re i vin di ca ção im por tan te dos ca fe i cul to res do
Esta do do Espí ri to San to aos Mi nis tros Pra ti ni de Mo -
ra es, da Agri cul tu ra, e Pe dro Ma lan, da Fa zen da, e ao
Pre si den te do Ban co Cen tral, no sen ti do de fle xi bi li -
zar a Re so lu ção do Ban co Cen tral nº 3007, edi ta da
há um mês, que re gu la os cha ma dos con tra tos de
op ção de ven da de café para a sa fra 2001/2002.
Esse me ca nis mo, in te li gen te men te or ga ni za do e ba -
i xa do pelo Go ver no Fe de ral, per mi te ao ca fe i cul tor
ven der o seu café para a Com pa nhia Na ci o nal de

Abas te ci men to – Co nab, des de que o pre ço des se
café fi que aba i xo de de ter mi na dos li mi tes, que fo ram 
pre fi xa dos por essa mes ma com pa nhia em R$130
para o café ara bi ca e R$76 para o café ro bus ta em 31 
de de zem bro de 2001.

A re fe ri da re so lu ção, en tre tan to, clas si fi cou o
café ará bi ca em uma ca te go ria em que não se en qua -
dra a ma i o ria dos pro du to res de café do Esta do do
Espí ri to San to e da Zona da Mata mi ne i ra. A ca rac te ri -
za ção do café ará bi ca fi xa da na ci ta da re so lu ção do
Ban co Cen tral é o café ará bi ca, tipo 6, be bi da dura
para me lhor; no en tan to, a ma i o ria do café pro du zi do
no Esta do do Espí ri to San to e na Zona da Mata mi ne i -
ra é o café ará bi ca, tipo 7 e tipo 7/8.

Assim, o ple i to dos pro du to res ca pi xa bas é ab -
so lu ta men te jus to e le gí ti mo, pois, caso pre va le ça a
atu al re da ção es ta be le ci da na Re so lu ção nº 3007 do
Ban co Cen tral, mais de 70% dos pro du to res de café
ará bi ca do Espí ri to San to fi ca rão ali ja dos des se pro -
ces so, que ser vi rá como uma es pé cie de ga ran tia, im -
pe din do que os pre ços do café, que já es tão tão ba i -
xos, ba i xem ain da mais. A re i vin di ca ção, por tan to,
visa ame ni zar a atu al cri se do café, le van do em con ta
que o Go ver no de ve rá re ti rar, por in ter mé dio da Co -
nab, com os cha ma dos con tra tos de op ção de ven da,
cer ca de seis mi lhões de sa cas do mer ca do.

Nes se sen ti do, que ro me so mar aos ca fe i cul to -
res do Esta do do Espí ri to San to e fa zer um ape lo aos
Mi nis tros da área eco nô mi ca para que fle xi bi li zem
essa re so lu ção do Ban co Cen tral, ade quan do e adap -
tan do a clas si fi ca ção do café ará bi ca de tal for ma que
a ma i o ria dos pro du to res ca pi xa bas pos sam ser en -
qua dra dos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, após ou vir o dis cur so do sem pre elo -
qüen te e bri lhan te Se na dor Osmar Dias, que re pre -
sen ta o Esta do do Pa ra ná, que ro con fir mar tudo aqui -
lo que foi dito por S. Exª não só em re la ção à ques tão
do aten di men to a cri an ças de zero a seis anos, mas
tam bém em re la ção à ques tão do pri me i ro em pre go.

Já te mos em nos so Esta do, há oito anos, um
pro gra ma de no mi na do Pi o ne i ros Mi rins, que con ta
hoje com 42 mil me ni nos e me ni nas. Tam bém te mos
um se gun do pro gra ma com ple men tar, que se cha ma
“For ça Jo vem, Meu Pri me i ro Empre go”, que con ta

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16665

SETEMBRO 200250    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



com 30 mil jo vens. Ou seja, so ma dos os dois, são 72
mil fa mí li as que re ce bem, além da bol sa, tam bém a
ces ta bá si ca, mas com uma di fe ren ça fun da men tal: o
di nhe i ro é re pas sa do para a fa mí lia e, me di an te um
car tão, é por ela re ti ra do. Ou seja, a pró pria fa mí lia ad -
qui re a sua ces ta bá si ca, di fe ren te men te da gran de
cen tral de com pras, que com pra a ces ta bá si ca e a ar -
ma ze na, mu i tas ve zes por um tem po in de ter mi na do,
o que faz com que os pro du tos se de te ri o rem. Além
dis so, mu i tos pro du tos não são do agra do da po pu la -
ção. Da ma ne i ra como é fe i to em nos so Esta do, o di -
nhe i ro vai para as mãos das fa mí li as, pos si bi li tan do a
cir cu la ção de di nhe i ro no pró prio Mu ni cí pio. 

E os 30 mil jo vens do “For ça Jo vem, Meu Pri me i -
ro Empre go”, no Esta do do To can tins, são a com pro -
va ção, Se na dor Osmar Dias, de que V. Exª tem ra zão.
Esses jo vens es tão dan do uma con tra par ti da ao
Esta do em mo vi men tos cí vi cos, como cam pa nhas de
cons ci en ti za ção e ser vi ços co mu ni tá ri os, e par ti ci -
pam com sa tis fa ção des se pro je to, con se guin do com -
ple men tar o pa ga men to da que les que já es tão in gres -
san do na fa cul da de, nas es co las pri va das. Esse é,
por tan to, um pro gra ma com ple to.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de agra de cer à po pu la -
ção do meu Esta do, prin ci pal men te da ca pi tal, Pal -
mas, e tam bém de co mu ni car aos meus Pa res que o
nos so jo vem can di da to ao Go ver no do Esta do, Mar -
ce lo Mi ran da, está com 54%, en quan to o nos so ad -
ver sá rio está na casa dos 20%. Como são ape nas os
dois, va mos ter uma ele i ção de pri me i ro tur no. É tam -
bém com ale gria que in for mo a esta Casa a cer te za
da re e le i ção do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, que vai
li de ran do as pes qui sas com 47%, e da ele i ção do fu -
tu ro Se na dor João Ri be i ro, que está com 46%. Ou
seja, nos sos dois can di da tos es tão em pa ta dos em
pri me i ro lu gar, com mais de 20 pon tos à fren te do ter -
ce i ro co lo ca do.

É, por tan to, fa zen do como tem fe i to o Go ver na -
dor Si que i ra Cam pos, pa gan do o fun ci o na lis mo em
dia, de sen vol ven do os pro gra mas “For ça Jo vem” e
“Pi o ne i ros Mi rins”, re a li zan do obras em todo o Esta do 
– são mais de qua tro mil qui lô me tros de ro do vi as pa -
vi men ta das – e ade quan do to tal men te a fo lha de pa -
ga men to e os com pro mis sos do Esta do à Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal, que es ta mos ob ten do essa
apro va ção po pu lar.

Esta era a co mu ni ca ção que gos ta ria de fa zer à
Casa, e tam bém de i xar re gis tra do o agra de ci men to
ao povo do meu Esta do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 214, DE 2002

Alte ra a Lei n0 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, e a Lei n0 9.602, de 21 
de ja ne i ro de 1988, que dis põe so bre le -
gis la ção de trân si to, para des ti nar par ce -
la da ar re ca da ção de mul tas de trân si to à 
Rede SARAH de Hos pi ta is do Apa re lho
Lo co mo tor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 320 da Lei n0 9.503, de 23 de se tem -

bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 320. A re ce i ta ar re ca da da com a
co bran ça de mul tas de trân si to será apli ca -
da, ex clu si va men te, em si na li za ção, en ge -
nha ria de trá fe go, po li ci a men to, fis ca li za ção
e edu ca ção para o trân si to, bem como no
apo io à pesquisa mé di co-ci en tí fi ca de in te -
res se para a pre ven ção e para o tra ta men to
das pa to lo gi as do apa re lho lo co mo tor de cor -
ren tes de aci den tes de trân si to.

§ 1º O per cen tu al de dez por cen to do
va lor das mul tas de trân si to ar re ca da das
será de po si ta do, men sal men te, na con ta de
fun do de âm bi to na ci o nal des ti na do à se gu -
ran ça e edu ca ção para o trân si to.

§ 2º A par ce la cor res pon den te à me ta -
de do to tal de po si ta do na con ta do fun do de
que tra ta o § 1º será re pas sa da, com a mes -
ma pe ri o di ci da de, à Rede SARAH de Hos pi -
ta is do Apa re lho Lo co mo tor, a ti tu lo de fo -
men to à pes qui sa e as ações vol ta das para
a pre ven ção e o tra ta men to das pa to lo gi as
de cor ren tes de aci den tes de trân si to. (NR)”

Art. 2º O in ci so 1 do art. 60 da Lei nº 9.602, de 21 de 
ja ne i ro de 1988, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
1 – o per cen tu al de 10% do va lor das

mul tas de trân si to a que se re fe re o § 1º do 
art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem -
bro de 1997, sub tra i da a par ce la a ser re -
pas sa da à Rede SARAH de Hos pi ta is do
Apa re lho Lo co mo tor, nos ter mos do § 2º do
mes mo ar ti go;

..................................................... (NR)”
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Art. 3º O re pas se de re ce i ta ori un da de mul tas
de trân si to à Rede SARAH de Hos pi ta is do Apa re lho 
Lo co mo tor será fe i to sem pre ju í zo dos re cur sos fi -
nan ce i ros pro ve ni en tes do or ça men to da União e
des ti na dos àma nu ten ção da ins ti tu i ção, nem será
de les de du tí vel.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É bem co nhe ci da de to dos a no tá vel ex pe riên cia 
da Rede SARAH no tra ta men to e re a bi li ta ção das pa -
to lo gi as do apa re lho lo co mo tor. A qua li da de do aten -
di men to – pres ta do – gra ta men te aos pa ci en tes nos
hos pi ta is da rede atrai para es ses cen tros de ex ce lên -
cia, dis tri bu í dos em qua tro uni da des da fe de ra ção,
boa par te das ví ti mas da vi o lên cia no trân si to.

A Rede SARAH de Hos pi ta is do Apa re lho Lo co -
mo tor é man ti da ex clu si va men te com re cur sos or ça -
men tá ri os da União, e tem por ob je ti vo “pres tar ao ci -
da dão as sis tên cia mé di ca qua li fi ca da e gra tu i ta, for -
mar e qua li fi car pro fis si o na is de sa ú de, de sen vol ver
pes qui sa ci en tí fi ca e ge rar tec no lo gia”.

Se gun do in for ma ções da Rede, “des de 1995 os
aci den tes de trân si to cons ti tu em-se na prin ci pal ca u -
sa de in ter na ções de pa ci en tes com le sãQ me du lar
tra u má ti ca e tam bém de pa ci en tes que so fre ram tra u -
ma tis mos crâ nio en ce fá li cos”. Com o agra van te de
que qua se a me ta de dos pa ci en tes aten di dos pe los
pro gra mas de re a bi li ta ção do le sa do me du lar, bem
como do le sa do ce re bral, apre sen tam ida de en tre 10
e 29 anos, fa i xa etá ria em que os in di ví du os atin gem o 
ápi ce de sua ca pa ci da de pro du ti va e ati vi da de in te -
lec tu al. A ex pe riên cia e o co nhe ci men to acu mu la dos
pela Rede SARAM nes se cam po mo ti va ram a cri a ção 
de li nhas de atu a ção es pe ci al men te vol ta das para a
pre ven ção da gra vi da de das con se qüên ci as dos aci -
den tes de trân si to.

Pa ra le la men te, tem-se ob ser va do nas nos sas
ci da des a pro li fe ra ção de apa re lhos ele trô ni cos ins ta -
la dos nas vias pú bli cas com o ob je ti vo de fis ca li zar o
com por ta men to dos mo to ris tas, mais es pe ci fi ca men -
te no que diz res pe i to às ve lo ci da des de sen vol vi das.
Sem dú vi da, deve-se àe fi ciên cia des ses equi pa men -
tos o no tá vel au men to do nú me ro de in fra ções de
trân si to re gis tra das nos úl ti mos anos em todo o Pais,
em ra zão do que as mul tas apli ca das com base nes -
ses re gis tros des pon ta ram como uma nova e prós pe -
ra fon te de re ce i tas, até en tão in ci pi en te ou pou co ex -
plo ra da pe los ór gãos exe cu ti vos de trân si to.

Além do enor me po ten ci al ge ra dor de re ce i tas
adi ci o na is para o os co fres pú bli cos, a fis ca li za ção de

trân si to por me i os ele trô ni cos tor nou-se tam bém um
ne gó cio al ta men te lu cra ti vo para as em pre sas ope ra -
do ras dos equi pa men tos. La men ta vel men te, a sen sa -
ção pre do mi nan te en tre os ci da dãos éa de que in te -
res ses fi nan ce i ros – tan to dos ór gàos de trân si to,
como das em pre sas con tra ta das – têm pre va le ci do
so bre ob je ti vos mais no bres li ga dos àe du ca ção, à
dis ci pli na e à se gu ran ça no trân si to.

O mon tan te da re ce i ta adi ci o nal apu ra da no
ano 2000 com a apli ca ção de mul tas de trân si to em
todo o Pais foi su pe ri or a 850 mi lhões de re a is, boa
par te da qual foi uti li za da para re mu ne rar as em pre -
sas for ne ce do ras ou ope ra do ras dos equi pa men tos.
Em 2001, o De par ta men to de Trân si to do Dis tri to Fe -
de ral (DETRAN/DF) ar re ca dou 43 mi lhões de re a is – 
mais do que apu rou o ex tin to DNER, no mes mo pe -
río do, com mul tas apli ca das em to das as ro do vi as fe -
de ra is. Note-se, ain da, que cer ca de 40% da que le to -
tal o DETRAN/DF des ti nou às em pre sas con tra ta -
das, a tí tu lo de pa ga men to pe los equi pa men tos pos -
tos em ope ra ção.

Nada mais jus to, por tan to, que par te des sa ar re -
ca da ção re ver ta em prol dos ser vi ços pres ta dos pela
Rede SARAM de Hos pi ta is do Apa re lho Lo co mo tor,
cuja es tru tu ra, com pe tên cia e ca pa ci da de téc ni ca in -
clu em-na en tre os cen tros mais qua li fi ca dos do mun -
do, com des ta que para o tra ba lho de sen vol vi do com
vis tas à pre ven ção de aci den tes de trân si to e à re a bi li -
ta ção de suas ví ti mas.

E o que se pre ten de com o re pas se de re cur sos
ins ti tu í do pelo pro je to. Ope ra ci o nal men te, o re pas se
se ria fe i to por in ter mé dio do Fun do Na ci o nal de Se gu -
ran ça e Edu ca ção de Trân si to (FUNSET), ao qual a
le gis la ção des ti na cin co por cen to de toda a re ce i ta
ar re ca da da com a co bran ça de mul tas de trân si to.

Em 2000, a par ce la de po si ta da na con ta do
FIJNSET che gou a 42 mi lhões de re a is, o que dá uma 
es ti ma ti va da re ce i ta anu al a que fa ria jus a rede de
hos pi ta is be ne fi ci a da pela pro pos ta que apre sen ta -
mos. Ape nas para efe i to do re pas se a ser fe i to à Rede 
SARAM, o FUNSET te ria sua par ti ci pa ção ele va da de 
cin co para dez por cen to. Na prá ti ca, to da via, a par ti ci -
pa ção do Fun do se ria man ti da nos mes mos cin co por
cen to do to tal ar re ca da do.

Cer tos da opor tu ni da de da me di da e do seu
sen ti do so ci al, sub me te mos à con si de ra ção dos ilus -
tres par la men ta res o pre sen te pro je to de lei, es pe ran -
do me re cer o apo io ne ces sá rio a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. – Se -
na dor Val mir Ama ral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei nº
3.710-E, de 1993, com as ex clu sões pro -
ve ni en tes dos ve tos pre si den ci a is e atu a -
li za das pela Lei nº 9.602, de 21 de ja ne i ro
de 1998, em vi gor.

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro

O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 320. À re ce i ta ar re ca da da com a co bran ça
das mul tas de trân si to será apli ca da, ex clu si va men te,
em si na li za ção, en ge nha ria de trá fe go de cam po po li -
ci a men to, fis ca li za ção e edu ca ção de trân si to.

Pa rá gra fo úni co. O Fun do Na ci o nal de Se gu ran -
ça e Edu ca ção de Trân si to – FUNSET, pas sa a cus te -
ar as des pe sas do De par ta men to Na ci o nal de Trân si -
to – DENATRAN. re la ti vas à ope ra ci o na li za ção da se -
gu ran ça e edu ca ção do Trân si to.
....................................................................................

LEI N. 9.602, DE 21 DE JANEIRO DE 1998

Dis põe so bre le gis la ção de trân si to
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º Os ar ti gos 10, 14, 108, 111, 148, 155,

159, 269 e 282, da Lei n. 9.503(¹), de 23 de se tem bro
de 1997, pas sam a vi go rar acres ci dos dos se guin tes
dis po si ti vos:

“Art. 1º ...............................................................
 ..........................................................................
XXII – um re pre sen tan te do Mi nis té rio da Sa ú -

de.”
“Art. 14. ..............................................................
...........................................................................
XI – de sig nar, em caso de re cur sos de fe ri dos e

na hi pó te se de re a va li a ção dos exa mes, jun ta es pe ci -
al de sa ú de para exa mi nar os can di da tos à ha bi li ta -
ção para con du zir ve í cu los au to mo to res.”

“Art. 108. ............................................................

(1) Leg. Fed. 1997, 2.804, 1996, pág. 134 

Pa rá gra fo úni co. A au to ri za ção ci ta da no ca put
não po de rá ex ce der a doze me ses, pra zo a par tir do
qual a au to ri da de pú bli ca res pon sá vel de ve rá im plan -
tar o ser vi ço re gu lar de trans por te co le ti vo de pas sa -
ge i ros, em con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te
e com os dis po si ti vos des te Có di go.”

“Art. 111. ............................................................

...........................................................................
III – apo si ção de ins cri ções, pe lí cu las re fle ti vas

ou não, pa i néis de co ra ti vos ou pin tu ras, quan do com -
pro me ter a se gu ran ça do ve í cu lo na for ma de re gu la -
men ta ção do CONTRAN.”

“Art. 148. ............................................................

. ..........................................................................
§ 5º O Con se lho Na ci o nal de Trân si to –

CONTRAN po de rá dis pen sar os tri pu lan tes de ae ro -
na ves que apre sen ta rem o car tão de sa ú de ex pe di do
pe las For ças Arma das ou pelo De par ta men to de Ae -
ro náu ti ca Ci vil, res pec ti va men te, da pres ta ção do
exa me de ap ti dão fí si ca e men tal.”

“Art. 155. ............................................................
Pa rá gra fo úni co. Ao apren diz será ex pe di da au -

to ri za ção para apren di za gem, de acor do com a re gu -
la men ta ção do CONTRAN, após apro va ção nos exa -
mes de ap ti dão fí si ca, men tal, de pri me i ros so cor ros e 
so bre le gis la ção de trân si to.”

“Art. 159. ............................................................

...........................................................................
§ 1º A va li da de da Car te i ra Na ci o nal de Ha bi li ta -

ção está con di ci o na da ao pra zo de vi gên cia do exa me 
de ap ti dão fí si ca e men tal.

Art. 6º Cons ti tu em re cur sos do FUNSET:
I – o per cen tu al de cin co por cen to do va lor das

mul tas de trân si to ar re ca da das, a que se re fe re o pa -
rá gra fo úni co do ar ti go 320 da Lei n. 9.503, de 23 de
se tem bro de 1997;

II – as do ta ções es pe cí fi cas con sig na das na Lei
de Orça men to ou em cré di tos adi ci o na is;

III – as do a ções ou pa tro cí ni os de or ga nis mos
ou en ti da des na ci o na is, in ter na ci o na is ou es tran ge i -
ras, de pes so as fí si cas ou ju rí di cas na ci o na is ou es -
tran ge i ras;

IV – o pro du to da ar re ca da ção de ju ros de mora
e atu a li za ção mo ne tá ria in ci den tes so bre o va lor das
mul tas no per cen tu al pre vis to no in ci so I des te ar ti go;

V – o re sul ta do das apli ca ções fi nan ce i ras dos
re cur sos;

VI – a re ver são de sal dos não apli ca dos;
VII – ou tras re ce i tas que lhe fo rem atri bu í das por lei.
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Art. 7º Fi cam re vo ga dos o in ci so IX do ar ti go
124; o in ci so II do ar ti go 187; e o § 3º do ar ti go 260 da
Lei n. 9.503, de 23 de se tem bro de 1997.

Art. 8º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Pre si den te da Re pú bli ca, Iris Re zen de.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 215, DE 2002

Alte ra o art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 
de de zem bro de 1973 (Re gis tros Pú bli -
cos), mo di fi ca da pela Lei nº 6.216, de 30
de ju nho de 1975, e acres cen ta pa rá gra fo 
úni co ao art. 1.525 da Lei no 10.406, de 10 
de ja ne i ro de 2002 (Có di go Ci vil).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 67 da Lei nº 6.015, de 31 de de zem -

bro de 1973 — Lei de Re gis tros Pú bli cos, pas sa a ter
a se guin te re da ção:

“Art. 67. .................................................
..............................................................
§ 7º A re que ri men to dos nu ben tes que, 

de pos se da do cu men ta ção exi gi da, de -
mons trem au sên cia de im pe di men tos para o 
ca sa men to, a cer ti dão de ha bi li ta ção será
de fe ri da ime di a ta men te.

§ 8º A ex pe di ção da cer ti dão de ha bi li -
ta ção e a re a li za ção das núp ci as não im pe -
dem a re mes sa dos au tos, para exa me, ao
Mi nis té rio Pú bli co, nem a pos te ri or pu bli ca -
ção, me di an te edi ta is, de pro cla mas.”

Art. 2º O art. 1.525 da Lei nº 10.406, de 10 de
ja ne i ro de 2002 — Có di go Ci vil, fica acres ci do do
se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 1.525. ............................................
..............................................................
I – .........................................................
V – ........................................................
Pa rá gra fo úni co. A cer ti dão de ha bi li ta -

ção será de fe ri da ime di a ta men te aos nu -
ben tes que, de pos se da do cu men ta ção exi -
gi da, de mons trem au sên cia de im pe di men to 
para o ca sa men to.” ........................................

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A cla re za da lei deve dis pen sar os ex ces si vos
ônus que re ca em so bre os nu ben tes, e um des ses
ônus é a es pe ra, por quin ze dias, de que os pro cla mas
aguar dem a ma ni fes ta ção de opo si ção às núp ci as.

Qual a ra zão des sa exi gên cia, se ao ofi ci al do
re gis tro in cum be exa mi nar a do cu men ta ção apre sen -
ta da e re co nhe cê-la per ti nen te ou im pug ná-la?

Qual a ra zão des sa exi gên cia, se o ma gis tra -
do com pe ten te para as ca u sas dos re gis tros pú bli -
cos pode, em ju í zo su má rio e sub je ti vo, dis pen sar
tais pro cla mas, como o faz com fre qüên cia em ra -
zão de no vas núp ci as já anun ci a das, ou de ou tras
ra zões de me nor re le vo? Aliás, essa é a nova ori -
en ta ção tra zi da pelo pa rá gra fo úni co do art. 1.527
do novo Có di go Ci vil:

ha ven do ur gên cia, a au to ri da de com pe ten te po -
de rá dis pen sar a pu bli ca ção.

A ver da de é que ur gên cia é con di ção sub je ti va,
e a ex cep ci o na li da de é que de ve ria sus ci tar exa me
mais acu ra do, pelo Mi nis té rio Pú bli co, e não o con trá -
rio. Des sa ma ne i ra, de ve ri am sus ci tar apu ra da aná li -
se os pe di dos de ha bi li ta ção for mu la dos por pes so as
me no res de de zo i to ou ma i o res de ses sen ta anos,
além das de ma is hi pó te ses tra ta das nos arts. 1.521 e
1.523 da Lei nº 10.406, de 2002, que ins ti tu iu o novo
Có di go Ci vil. To dos os de ma is ca sos, me di an te exa -
me car to rá rio ime di a to, de ve ri am ser de fe ri dos e exa -
ra da a com pe ten te cer ti dão de ha bi li ta ção, se de -
mons tra das as con di ções le gal men te es ta be le ci das.

Além de o con tro le deve ser exer ci do com ime di -
a ti da de pelo ofi ci al do re gis tro que, do con trá rio, não
te ria como jus ti fi car sua atu a ção nos ca sa men tos,
deve-se con si de rar tam bém que os im pe di men tos
ma tri mo ni a is são pou quís si mos e fá ce is de se rem ve -
ri fi ca dos em ape nas dois ar ti gos do Có di go Ci vil.

Nas ce daí a evi dên cia de que o ofi ci al do re gis -
tro deve exa rar a cer ti dão de ha bi li ta ção ime di a ta -
men te ao ato de exi bi ção dos do cu men tos pe los nu -
ben tes, e da ve ri fi ca ção de au sên cia de im pe di men -
tos li ga dos à re la ção de pa ren tes co e es ta do ci vil. So -
men te em caso con trá rio, isto é, ha ven do sus pe i ta de
im pe di men to, sub me ter-se-á o pro ces so ao exa me do 
Mi nis té rio Pú bli co e do Juiz com pe ten te.

A me di da pro pos ta é con sen tâ nea com o que
pre vê a pró pria nor ma a que se des ti na, tan to que,
nos ca sos de ur gên cia, o ca sa men to pode ser ce le -
bra do sem os edi ta is de pro cla mas (novo Có di go Ci -
vil, art. 1.527, pa rá gra fo úni co). Con si de ran do-se que
ur gên cia é fa tor de in ter pre ta ção sub je ti va, as con -
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ces sões ju di ci a is de dis pen sa de pro cla mas têm va ri -
a do ao sa bor do modo de ver da au to ri da de ju di ciá ria.

Com as al te ra ções pro pos tas à Lei de Re gis tros
Pú bli cos e ao novo Có di go Ci vil, per mi tir-se-á aos nu -
ben tes ma i or es pon ta ne i da de na re a li za ção das
uniões ma tri mo ni a is e di mi nu i rá a in ter ven ção do
Esta do em tema – ca sa men to – que, cons ti tu ci o nal -
men te, tem o mes mo sta tus da união es tá vel, ins ti tu -
to pa ra le lo que dis pen sa a pu bli ci da de e até mes mo a
re a li za ção de ce ri mô nia e re ce be as mes mas chan ce -
las e pro te ção do Esta do.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. – Se -
na dor Val mir Ama ral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.216, DE 30 DE JUNHO DE 1975

Alte ra a Lei nº 6.015, de 31 de de -
zem bro de 1973, que dis põe so bre os re -
gis tros pú bli cos.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

Art 68. Pas sa a art. 67, com nova re da ção ao § 1º
e acrés ci mo de § 6º man ti dos o ca put e os de ma is pa -
rá gra fos.

§ 1º Au tu a da a pe ti ção com os do cu men tos, o
ofi ci al man da rá afi xar pro cla mas de ca sa men to em
lu gar os ten si vo de seu car tó rio e fará pu bli cá-los na
im pren sa lo cal, se hou ver. Em se gui da, abri rá vis ta
dos au tos ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, para ma ni -
fes tar-se so bre o pe di do e re que rer o que for ne ces -
sá rio à sua re gu la ri da de, po den do exi gir a apre sen ta -
ção de ates ta do de re si dên cia, fir ma do por au to ri da -
de po li ci al, ou qual quer ou tro ele men to de con vic ção
ad mi ti do em di re i to.

§ 6º Qu an do o ca sa men to se der em cir cuns cri -
ção di fe ren te da que la da ha bi li ta ção, o ofi ci al do re -
gis tro co mu ni ca rá ao da ha bi li ta ção esse fato, com os
ele men tos ne ces sá ri os às ano ta ções nos res pec ti vos 
au tos”.

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

CAPÍTULO V
Do Pro ces so de Ha bi li ta ção para o Ca sa men to

Art. 1.525. O re que ri men to de ha bi li ta ção para o
ca sa men to será fir ma do por am bos os nu ben tes, de
pró prio pu nho, ou, a seu pe di do, por pro cu ra dor, e
deve ser ins tru í do com os se guin tes do cu men tos:

I – cer ti dão de nas ci men to ou do cu men to equi -
va len te:

II – au to ri za ção por es cri to das pes so as sob
cuja de pen dên cia le gal es ti ve rem, ou ato ju di ci al que
a su pra;

III – de cla ra ção de duas tes te mu nhas ma i o res,
pa ren tes ou não, que ates tem co nhe cê-los e afir mem
não exis tir im pe di men to que os ini ba de ca sar;

IV – de cla ra ção do es ta do ci vil, do do mi cí lio e da 
re si dên cia atu al dos con tra en tes e de seus pais, se fo -
rem co nhe ci dos;

V – cer ti dão de óbi to do côn ju ge fa le ci do, de
sen ten ça de cla ra tó ria de nu li da de ou de anu la ção de
ca sa men to, tran si ta da em jul ga do, ou do re gis tro da
sen ten ça de di vór cio.

(Á Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da dâ nia – de ci são tér mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 216, DE 2002

Dis põe so bre re gu la men ta ção do
exer cí cio da pro fis são de Sa cer do te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para os efe i tos des ta lei, con si de ra-se sa -

cer do te aque le que pres ta as sis tên cia es pi ri tu al e re li -
gi o sa.

Art. 2º So men te po de rão exer cer a pro fis são de
sa cer do te:

I – os pos su i do res de di plo ma em cur so de gra -
du a ção em Te o lo gia, ex pe di do por es ta be le ci men to
de en si no su pe ri or exis ten te no País, de vi da men te re -
gis tra do no ór gão com pe ten te;

II – os pos su i do res de di plo ma de cur so su pe ri or 
em Te o lo gia em ní vel de gra du a ção ou equi va len te,
ex pe di do por es ta be le ci men to de en si no su pe ri or se -
di a do em país es tran ge i ro, de vi da men te re gis tra do no 
ór gão com pe ten te.

Art. 3º O exer cí cio da pro fis são de sa cer do te de -
pen de de re gis tro na De le ga cia Re gi o nal do Tra ba lho
com pe ten te.

Art. 4º A con ces são do re gis tro dar-se-á me di -
an te a apre sen ta ção, pelo in te res sa do, dos se guin tes
do cu men tos, com pro van do:

I – iden ti da de;
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II – es tar em dia com as obri ga ções ele i to ra is;
III – qui ta ção com o ser vi ço mi li tar;
IV – ser mem bro de di o ce se, con gre ga ção ou

or dem re li gi o sa, me di an te do cu men to ex pe di do por
au to ri da de ecle siás ti ca.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É in com pre en sí vel como, no Bra sil, o sa cer dó -
cio ain da não te nha sido pro fis si o na li za do. Entre ou -
tros mo ti vos, por que a pro fis são é “a de cla ra ção pú bli -
ca que al guém faz de suas cren ças re li gi o sas”(Di ci o -
ná rio Hou a iss).Max We ber, em sua Eco no mia e So ci -
e da de, afir ma que a so ci e da de mo der na se di fe ren ça
de ou tras pelo fato de que a di vi são so ci al se faz por
meio das pro fis sões, de for ma abran gen te e ge ral.

Pro fes sa-se ou se exer ce uma pro fis são por
meio de um cha ma men to, uma “vo ca ção” (vo ca re,
cha mar). O pe río do de apren di za do, o ri tu al pro fis si o -
nal, a de di ca ção de uma vida à pro fis são pela qual se
vive, da qual se vive, na qual se mor re não te ria co -
nhe ci do, an tes, a ge ne ra li za ção e a la i ci za ção que ad -
qui riu sob o ca pi ta lis mo.

Na or ga ni za ção cor po ra ti vis ta que pre do mi nou
em al guns con tex tos ur ba nos na Eu ro pa Oci den tal,
em que o apren di za do do ofí cio se ini ci a va na in fân -
cia, o apren diz e o com pa nhe i ro re ce bi am co nhe ci -
men tos e tre i na men tos do mes tre de ofí cio. A as -
cen são ao ní vel de mes tre, após a pro va de sua ca -
pa ci ta ção ob je ti va da numa “obra-pri ma” ava li a da e
jul ga da por um júri (gi ran da), e a na tu re za fe cha da
das cor po ra ções de ofí cio, que eram im per meá ve is
à pe ne tra ção de ca pi ta is e pes so as egres sos do co -
mér cio ou de ou tro se tor de ati vi da de, en ges sa vam
a so ci e da de fe u dal.

A pro fis si o na li za ção te ria sido um dos aríe tes
que der ru ba ram as mu ra lhas cor po ra ti vas e cri a ram
no vas re gras mais uni ver sa is ca pa zes de am pli ar o
nú me ro de pes so as de di ca das e for ma das para exer -
ce rem seu tra ba lho nas pro fis sões.

A for ma ção do ca pi ta lis mo pre sen ci ou, além da
es tru tu ra ção do Esta do na ci o nal, da mo e da es ta tal,
do di re i to na ci o nal e do in ter na ci o nal, a trans for ma -
ção do exér ci to de for ma ção ale a tó ria de mer ce ná ri -
os, em ins ti tu i ção do exér ci to na ci o nal per ma nen te e
pro fis si o na li za do.

O sa cer dó cio, a pro fis são sa gra da e con sa gra da 
(sa cer, sa gra do), é uma das mais an ti gas, pri vi le gi a -
das e po de ro sas pro fis sões.

Com o cis ma que eclo diu na igre ja ca tó li ca
como par te do Re nas ci men to, ve ri fi ca ram-se vá ri as
di fe ren ci a ções na for ma ção dos sa cer do tes per ten -
cen tes às di ver sas se i tas re for mis tas (lu te ra nas, cal -
vi nis tas, ana lis tas, an gli ca nas, etc).

Mas, em cer to sen ti do, to das se la i ci za ram, eis
que seus pa dres, pas to res, bis pos, ar ce bis pos...se
tor na ram pro fis si o na is, di vul ga do res da fé e pres ta do -
res de as sis tên cia re li gi o sa. Ava lia-se a for ça do mo vi -
men to glo ba li zan te pela pre sen ça, em 1.504, de São
Fran cis co Xa vi er no Ja pão.

No Bra sil, ape nas 7% da po pu la ção se de cla ra -
ram ag nós ti cos, pelo úl ti mo cen so ofi ci al, o que in di ca
a im por tân cia da re gu la men ta ção da pro fis são de sa -
cer do te.

Di ver sos fa to res só cio-cul tu ra is atu am, no Bra -
sil, no sen ti do de uma ma i or de man da por as sis tên cia 
re li gi o sa. Não se deve de i xar ba i xar o ní vel dos ser vi -
ços sa cer do ta is pres ta dos à po pu la ção.

Su ge re-se que o mo de lo se gui do para a for ma -
ção de pro fis si o na is qua li fi ca dos deve ser ins pi ra do
em cur sos de fre qüên cia obri ga tó ria a que te nham
aces so alu nos que pos su am o se gun do grau com ple -
to. O cur so de sa cer do te de ve rá ser mi nis tra do em
qua tro anos, no mí ni mo.

O con te ú do de cada dis ci pli na será de ter mi na do 
de acor do com as pe cu li a ri da des de cada con fes são
re li gi o sa, me di an te apro va ção do ór gão fis ca li za dor
do Mi nis té rio da Edu ca ção.

Essas as ra zões que nos le vam a for mu lar o pre -
sen te pro je to de lei, que sub me te mos à apre ci a ção
dos no bres co le gas in te gran tes des ta Casa, na ex -
pec ta ti va de sua pron ta aco lhi da.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. – La u ro 
Cam pos.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 217, DE 2002

Alte ra o § 1º do art. 841 da Con so li da -
ção das Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dis por so bre a no ti fi ca ção pes -
so al dos re cla ma dos nas ações tra ba lhis -
tas e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 1º do art. 841 da Con so li da ção das

Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:
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“Art. 841. ...............................................
§ 1º A no ti fi ca ção será fe i ta pes so al -

men te, atra vés de re gis tro com fran quia
pos tal, con tra-re ci bo, no caso de pes soa fí -
si ca e, no caso de pes soa ju rí di ca, a no ti fi -
ca ção será fe i ta na pes soa do seu re pre sen -
tan te le gal, com po de res ex pres sos e es pe -
cí fi cos para tan to, de vi da men te com pro va do. 
Se o re cla ma do cri ar em ba ra ço ao seu re ce -
bi men to, far-se-á no ti fi ca ção por ofi ci al de
jus ti ça, e es tan do em lu gar in cer to, no Diá -
rio Ofi ci al ou no que pu bli car o ex pe di en te
fo ren se, ou, na fal ta, afi xa do na sede da
Vara ou Ju í zo.

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

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT), em
seu art. 841, pre vê a no ti fi ca ção ini ci al, no pro ces so
do tra ba lho, (ci ta ção, no pro ces so ci vil) por car ta com
avi so de re ce bi men to. So men te no caso de cri a ção,
pelo re cla ma do, de em ba ra ços ao re ce bi men to ou
quan do ele não for lo ca li za do é que será efe tu a da a
no ti fi ca ção por edi tal.

A sis te má ti ca pro ces su al tra ba lhis ta de no ti fi ca -
ção di fe re da ci vil por duas ra zões: é au to má ti ca e in -
de pen de de des pa cho do Juiz e é im pes so al, bas tan -
do a en tre ga da no ti fi ca ção pos tal no en de re ço para
con fe rir-lhe con di ção de per fe i ta e aca ba da. Qu an do
o en de re ço não é ser vi do pelo cor re io, bas ta a en tre -
ga da no ti fi ca ção pelo ofi ci al de jus ti ça.

Esse pro ce di men to, apli cá vel às re cla ma ções
re la ti vas ao tra ba lho ru ral e ur ba no, tem tra zi do inú -
me ros pre ju í zos so ci a is aos em pre ga do res. A ins ta u -
ra ção da re la ção pro ces su al, com o cha ma men to do
re cla ma do a ju í zo, é efe ti va da pelo au tor. Para que o
con tra di tó rio se efe ti ve, é ne ces sá rio que a ou tra par -
te te nha ciên cia dos atos pra ti ca dos pelo ad ver sá rio.
Essa pos si bi li da de de con tra di ção, mu i tas ve zes, não
se ve ri fi ca no pro ces so do tra ba lho.

A le gis la ção ho di er na é in com pa tí vel com a re a -
li da de, sen do a no ti fi ca ção en tre gue a qual quer pes -
soa que se en con tre na uni da de da em pre sa que, fre -
qüen te men te, se quer a en ca mi nha para o des ti no
cor re to. Como re sul ta do, as re cla ma ções tra ba lhis tas
tra mi tam à re ve lia, sem que o real em pre ga dor te nha
co nhe ci men to dela. Des sa for ma, não são as se gu ra -
dos o con tra di tó rio e a am pla de fe sa, ga ran ti dos

cons ti tu ci o nal men te (in ci so LV do art. 5º, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral).

Não ve mos ra zão para a ma nu ten ção, no pro -
ces so do tra ba lho, de dis ci pli na men to di fe ren te do uti -
li za do no pro ces so ci vil, no que se re fe re às no ti fi ca -
ções e ci ta ções. Com o uso de pro ce di men tos si mi la -
res aos cí ve is na Jus ti ça do Tra ba lho, cer ta men te se -
rão ate nu a dos os ca sos de re ve lia.

Tam bém ha ve rá ma i or ce le ri da de pro ces su al.
Se rão evi ta dos os atos pro ces su a is inú te is, eis que,
em mu i tas ações, o re cla ma do so men te fica sa ben do
da exis tên cia da re cla ma ção quan do ela já está em
fase de exe cu ção. A ele só res ta, en tão, in gres sar nos
au tos ale gan do nu li da de de to dos os atos já pra ti ca -
dos, ini ci an do-se o pro ces so no va men te.

Por to das es sas ra zões, es pe ra mos con tar com
o apo io de nos sos Pa res du ran te a tra mi ta ção des ta
pro pos ta. Ela am pli a rá a se gu ran ça ju rí di ca dos atos
pro ces su a is, es ti mu la rá a ce le ri da de pro ces su al e
con tri bu i rá para a jus ti ça das de ci sões em ma té ria tra -
ba lhis ta.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. –
Osmar Dias .

(À Co mis são de Assun tos So ci a is de -
ci são ter mi na ti va.) 

LEGISLAÇÃO CITADA

Con so li da ção das Leis do Tra ba lho (CLT),
apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452 de 1º de maio
de 1943.

...........................................................................
Art. 841. Re ce bi da e pro to co la da a re cla ma ção,

o es cri vão ou se cre tá rio, den tro de 48 ho ras, re me te -
rá a se gun da via da pe ti ção, ou do ter mo, ao re cla ma -
do, no ti fi can do-o, ao mes mo tem po, para com pa re cer
à au diên cia do jul ga men to, que será a pri me i ra de -
sim pe di da, de po is de cin co dias.

§ 1º A no ti fi ca ção será fe i ta em re gis tro pos tal
com fran quia. Se o re cla ma do cri ar em ba ra ços ao seu 
re ce bi men to, ou não for en con tra do, far-se-á a no ti fi -
ca ção por edi tal, in ser to no jor nal ofi ci al ou no que pu -
bli car o ex pe di en te fo ren se, ou, na fal ta, afi xa do na
sede da Jun ta ou Ju í zo.

§ 2º O re cla man te será no ti fi ca do no ato da
apre sen ta ção da re cla ma ção ou na for ma do pa rá gra -
fo an te ri or.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben -
do à úl ti ma de ci são ter mi na ti va).
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis -
sões com pe ten tes.

So bre a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

OFÍCIO Nº 805-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 58, de 13 de
agos to de 2002, que “Exclui da ve da ção pre vis ta no
art. 30 da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997, as
ações de ti das pela União no ca pi tal do Ban co do Bra -
sil S.A., e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção
aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Arol do Ce draz
De pu ta do José Car los Fon se ca Jú ni or

Su plen tes:
De pu ta do Osval do Co e lho
De pu ta da Nice Lo bão
Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der do 

PFL.

OFÍCIO Nº 806-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Sr. Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 59, de 15 de
agos to de 2002, que “Dis põe so bre a uti li za ção das
fon tes de re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no
en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro de 2001, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or -
men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Ro dri go Maia
De pu ta do Mar cos Cin tra

Su plen tes:
De pu ta do Chi co Sar del li
De pu ta do João Men des

Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der
do PFL.

OFÍCIO Nº 807-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 61, de 16 de
agos to de 2002, que “Dis põe so bre a as sun ção, pela
União, de res pon sa bi li da des ci vis pe ran te ter ce i ros
no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou atos de guer ra
con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as bra si le i ras”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Fran cis co Ro dri gues
De pu ta do Wer ner Wan de rer

Su plen tes:
De pu ta do José Melo
De pu ta do Pa u lo Octá vio
Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der do 

PFL.

OFÍCIO Nº 810-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -
lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren -
te Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti -
na da a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 62, de
22 de agos to de 2002, que “Alte ra o art. 25 da Lei nº 
9.605, de 12 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre 
as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de ri va das de
con du tas e ati vi da des le si vas ao meio am bi en te”,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Sar ney Fi lho
De pu ta do Lu ci a no Piz zat to
Su plen tes:
De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro
De pu ta do José Car los Fon se ca Jú ni or

Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der
do PFL.

OFÍCIO Nº 811-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -
lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
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Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 63, de 26 de
agos to de 2002, que “Cria o Pro gra ma Di ver si da de na 
Uni ver si da de, e dá ou tras pro vi dên ci as”, em subs ti tu i -
ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do Osval do Co e lho
De pu ta do Re gi nal do Ger ma no

Su plen tes:
De pu ta do Dar ci Co e lho
De pu ta do Edu ar do Paes

Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der
do PFL.

OFÍCIO Nº 0812-L-PFL/2002

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co a Vos sa Exce -

lên cia os no mes dos De pu ta dos do Par ti do da Fren te
Li be ral que fa rão par te da Co mis são Mis ta des ti na da
a emi tir pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 64, de 26 de
agos to de 2002, que “Esta be le ce ex ce ção ao al can ce
do art. 2º da Lei nº 10.192, de 14 de fe ve re i ro de 2001, 
que dis põe so bre me di das com ple men ta res ao Pla no
Real, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos.

Efe ti vos:
De pu ta do José Car los Ale lu ia – Re la tor Re vi sor
De pu ta do Pa u der ney Ave li no

Su plen tes:
De pu ta do André de Pa u la
De pu ta do La vo i si er Maia
Aten ci o sa men te, – Ino cên cio Oli ve i ra, Lí der do 

PFL.

OF. GLPMDB Nº 137/2002

Bra sí lia, 3 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Exce lên cia o re ma ne ja men to do Se na dor Val mir
Ama ral, para a ti tu la ri da de da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra – CI, em subs ti tu i ção ao Se na dor
Fran cis co Escór cio e a in di ca ção do Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca, para a su plên cia da re fe ri da Co mis -
são, em vaga ocu pa da an te ri or men te pelo Se na dor
Val mir Ama ral.

Na opor tu ni da de, re no vo a Vos sa Exce lên cia
vo tos de apre ço e con si de ra ção. – Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do art. 62 da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção

dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 20, de 2002, ori un -
do da Me di da Pro vi só ria nº 37, de 2002, que 
dis põe so bre a es tru tu ra ção de ór gãos, cria
car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, 
ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, Re la to ra: De pu ta da
Ma ri sa Ser ra no, em subs ti tu i ção à Co mis -
são Mis ta, con clu in do pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria, na for ma do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 20 de 2002, e pela re -
je i ção das Emen das de nºs 1 a 7.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

Du ran te o pra zo de seis dias após a pu bli ca ção
da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União, fo -
ram apre sen ta das as Emen das de nºs 1 a 7 pe ran te a
Co mis são Mis ta.

A me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos
De pu ta dos no dia 22 de maio do cor ren te ano, ten do
sido apro va da na que la Casa no dia 7 de agos to úl ti -
mo, nos ter mos do Pro je to de Lei de Con ver são nº 20. 

O pra zo de 45 dias para tra mi ta ção da ma té ria
no Con gres so Na ci o nal es go tou-se des de o dia 22 de
ju nho pas sa do, e o pra zo de 60 dias de vi gên cia, no
úl ti mo dia 5 de agos to, ten do sido pror ro ga do por
mais 60 dias, por meio de ato do Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, da ta do de 2 de agos to úl ti mo. 

O pra zo fi nal da vi gên cia da me di da pro vi só ria
es go ta rá no dia 4 de ou tu bro de 2002. A me di da pro vi -
só ria foi re ce bi da for mal men te, pelo Se na do Fe de ral,
no úl ti mo dia 28 de agos to, pas san do a so bres tar to -
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das as de ma is de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me a sua vo ta ção. 

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. 

Antes, po rém, de sig no o Se na dor Ro me ro Jucá
o Re la tor Re vi sor da ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to de lei de
con ver são da me di da pro vi só ria e das emen das, em
tur no úni co.

Com a pa la vra o Re la tor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para pres tar es cla re ci men tos so bre o pa re cer. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o pa re cer é fa vo -
rá vel, de acor do com o pro je to de con ver são en ca mi -
nha do à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Pa re -
cer é fa vo rá vel na for ma do Pro je to de Lei de Con ver -
são nº 20, de 2002, en ca mi nha do à Mesa.

Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
Infor mo a V. Exªs que o art. 305 do Re gi men to

Inter no es ta be le ce que:
Art. 305. So bre vin do, pos te ri or men te, a exis tên -

cia de nú me ro, vol tar-se-á à ma té ria em vo ta ção, in -
ter rom pen do-se o ora dor que es ti ver na tri bu na, sal vo
se es ti ver dis cu tin do pro po si ção em re gi me de ur gên -
cia e a ma té ria a vo tar es ti ver em tra mi ta ção nor mal.

Por tan to, se no cur so des ta ses são hou ver quo -
rum, a ma té ria será vo ta da.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fui
ci ta do por vá ri os Srs. Se na do res en quan to es ta va au -
sen te, par ti ci pan do da re u nião da Co mis são de Ser vi -
ços de Infra-es tru tu ra. Pa re ce-me que foi le van ta da
uma ce le u ma so bre re u nião da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos onde foi vo ta do um aden do a uma re -
so lu ção apro va da pelo Se na do Fe de ral. Gos ta ria de
es cla re cer o que efe ti va men te ocor reu e qual é o nos -
so en ten di men to so bre a ques tão.

No dia 28 de agos to, so li ci ta mos à Mesa do Se -
na do a re a li za ção de uma ses são ad mi nis tra ti va ape -
nas para a le i tu ra de al guns pro ce di men tos, sem vo ta -
ção de ma té ria. Nos so ape lo foi aten di do pelo Pre si -
den te da Casa, Se na dor Ra mez Te bet, que de sig nou

um mem bro da Mesa para re a li zar a ses são, onde fo -
ram li das al gu mas ma té ri as e uma pro pos ta de emen -
da a um pro je to de re so lu ção que, pos te ri or men te, foi
en ca mi nha do à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Na vés pe ra da ses são, fiz con ta to com o Pre si -
den te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, so li ci tan do a re u nião de uma Co -
mis são es pe cí fi ca da Casa, e não do Ple ná rio. O Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra ace deu com a re a li za ção da re -
u nião e, in clu si ve, te le fo nou para o Se na dor Bel lo Par -
ga, au to ri zan do-o a pre si di-la. A re u nião foi fe i ta, com
a pre sen ça ma ci ça dos Srs. Se na do res, e foi apro va -
da, com quo rum, a pro pos ta de pe di do de ur gên cia.

Pa re ce-me que al guns Srs. Se na do res apre sen -
ta ram re que ri men to pe din do a anu la ção da ses são
em que se leu o pro je to de re so lu ção, no que se re fe re 
à emen da.

Sr. Pre si den te, es tra nho esse fato. Pa re ce-me
que está vol tan do aque la má xi ma: “re u nião de que o
PT não par ti ci pa não vale”. Acre di to não ser isso o
que ocor re nes ta Casa. Tal vez a Mesa te nha se equi -
vo ca do quan do afir mou que eu dis se ra que es ta ria
em con ta to com as Li de ran ças. Não fiz con ta to com
to das as Li de ran ças para re a li zar aque la ses são ad -
mi nis tra ti va, por que no acor do fe i to en tre os Lí de res e 
lido em ple ná rio – in fe liz men te al gu mas pes so as não
sa bem ler ou têm von ta de de dis tor cer o que está es -
cri to – es ta be le ceu-se que “a de ci são do Ple ná rio, as -
sen ta da na ses são do dia 7 de agos to e sa li en ta da na
pe ti ção dos Se na do res Tião Vi a na e He lo i sa He le na,
foi no sen ti do de só se re a li za rem ses sões por con vo -
ca ção das Li de ran ças ou da Mesa”. Não está es cri to
“das Li de ran ças e da Mesa”, mas “das Li de ran ças ou
da Mesa”. 

Nes se caso, como não ha via ma té ria para vo tar,
con ta ta mos a Mesa. O Pre si den te da Casa, por in ter -
mé dio da Mesa, con vo cou a ses são ad mi nis tra ti va.
Por tan to, não cabe o re que ri men to de ten tar in va li dar
a ses são sob o ar gu men to de que os Lí de res não fo -
ram ou vi dos. Os Lí de res fo ram ou vi dos – e tive o cu i -
da do de li gar para to dos eles – quan do da mar ca ção
de ses sões para vo ta ção de ma té ri as no ple ná rio. Fa -
lei com os Se na do res Edu ar do Su plicy, Re nan Ca lhe -
i ros, José Agri pi no, Ge ral do Melo, Car los Pa tro cí nio,
José Alen car, en fim, com to dos os Lí de res, para mar -
car as ses sões de hoje, de ama nhã e de quin ta-fe i ra.

Assim, cum pri es tri ta men te o que está es cri to
na re so lu ção. Gos ta ria que o Se na dor Edu ar do Su -
plicy les se a re so lu ção para cons ta tar que a con vo ca -
ção da que la ses são ad mi nis tra ti va não de pen dia da
una ni mi da de dos Lí de res. Está es cri to na re so lu ção.
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Era esta a ex pli ca ção que gos ta ria de dar, Sr.
Pre si den te. 

Qu e ro en fa ti zar que vou de fen der a ro la gem da
dí vi da de Ala go as, já que toda a ce le u ma é por con ta
dis so. Di ver sos seg men tos po lí ti cos es tão uni dos
con tra essa ques tão, mas va mos de fen der a ro la gem
da dí vi da, pois to dos os Esta dos bra si le i ros ro la ram
suas dí vi das e não é pos sí vel que o Esta do de Ala go -
as fi que pre ju di ca do por con ta de ir re gu la ri da des co -
me ti das por seus go ver nan tes. Quem emi tiu tí tu lo er -
ra do tem que ser pre so. O povo de Ala go as não pode
ser pre ju di ca do. Por isso, de fen de mos essa ques tão.

Era este o es cla re ci men to que que ria pres tar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. Eu pedi pri -
me i ro, com a aqui es cên cia do Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª Se na dor Re nan Ca lhe i ros, por
ha ver so li ci ta do an te ri or men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Em se gui da, peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o re que ri men to apre sen ta do à
Mesa é algo inu si ta do no Se na do Fe de ral. 

Pri me i ra men te, não há dú vi da al gu ma so bre o
real mo ti vo da con vo ca ção da ses são do Se na do Fe de -
ral. Eu mes mo fa lei com o Pre si den te des ta Casa, Se -
na dor Ra mez Te bet, que li gou para o Se cre tá rio-Ge ral
da Mesa, Dr. Ra i mun do Car re i ro, pe din do que este con -
vo cas se a ses são do Se na do Fe de ral. Por tan to, tudo
está am pa ra do pelo acor do que aqui se fez e que aca -
bou de ser lido pelo Se na dor Ro me ro Jucá.

Sr. Pre si den te, é um ab sur do ten ta rem trans for -
mar essa ques tão em algo po lí ti co ou ele i to ral. Esta mos
de fen den do ape nas o di re i to de Ala go as ro lar a sua dí -
vi da. Os ou tros Esta dos da Fe de ra ção já ro la ram suas
dí vi das; Ala go as é o úni co que ain da não o fez.

Com re la ção aos pre ca tó ri os, gos ta ria de, mais
uma vez, lem brar a esta Casa que foi o PMDB que in -
di cou o Se na dor Ro ber to Re quião para apu rar a le ga -
li da de da emis são dos pre ca tó ri os. E aque le Se na dor
teve uma atu a ção exem plar à fren te da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to. 

Não se tra ta dis so. Tra ta-se do di re i to de Ala go -
as ro lar a sua dí vi da, por que, caso isso não ocor ra, o
Esta do não terá di re i to a no vos en di vi da men tos, per -
de rá o con tro le so bre o equi lí brio fis cal que tem bus -

ca do du ra men te até ago ra, não pa ga rá os 16% dos
sa lá ri os que ain da es tão atra sa dos.

Pelo amor de Deus, essa não é uma ques tão
ele i to ral! O Go ver na dor do Esta do é do PSB! Eu sou
do PMDB e o Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho é do
PSDB! Pen sa mos di fe ren te men te, mas, em um mo -
men to como este, não há como de i xar de con si de rar o 
in te res se ma i or do Esta do, que é a ro la gem da dí vi da.
Des sa for ma, o Esta do terá o mes mo di re i to da Pre fe i -
tu ra de São Pa u lo, que ro lou sua dí vi da, in clu í dos nela 
os pre ca tó ri os, e o mes mo di re i to dos Esta dos de Per -
nam bu co e de San ta Ca ta ri na. 

Con cor do com o Se na dor Ro me ro Jucá que
quem emi tiu pre ca tó rio fal so tem que ir para a ca de ia.
Esta mos ape nas ten tan do co lo car uma sal va guar da
em de fe sa da União Fe de ral e do Esta do de Ala go as.
Se, ama nhã, em de ci são fi nal, a Jus ti ça en ten der que
es sas le tras são in vá li das, os cre do res te rão que pa -
gar à União Fe de ral e ao Esta do de Ala go as. No en -
tan to, pre ju di car o Esta do, aguar dan do que o caso
seja jul ga do em úl ti ma ins tân cia para que Ala go as te -
nha di re i to de ro lar a sua dí vi da, é um ab sur do, é uma
pe que nez. E essa pe que nez pre ci sa, sim, ser de nun -
ci a da.

A SRª HELOISA HELENA  (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, tam bém que ro me ins cre ver para ter a pa -
la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
tan to as pa la vras do Se na dor Ro me ro Jucá quan to do 
Se na dor Re nan Ca lhe i ros es cla re cem o pon to que
ha vía mos ex pos to aqui.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, peço a aten ção de V.
Exª, por que a re so lu ção com a qual to dos es tá va mos
de acor do es ta be le cia que po de ria ha ver con vo ca ção
para de li be ra ção me di an te de ci são da Mesa ou do
Co lé gio de Lí de res. Ape nas a Pre si dên cia não se ria
su fi ci en te. Por tan to, re pi to, se ria a Mesa ou o Co lé gio
de Lí de res. To dos de acor do. 

V. Exª des cre veu como con sul tou o Pre si den te,
que, por sua vez con sul tou o Se cre tá rio e o Se na dor
Re nan Ca lhe i ros. 

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – No bre
Se na dor, foi o Pre si den te da Casa que de ter mi nou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
De ter mi nou, mas não re u niu a Mesa nem o Co lé gio
de Lí de res. 

Di fe ren te men te, Sr. Pre si den te, do que V. Exª
ha via ex pli ca do an te ri or men te, o no bre Se na dor Ro -
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me ro Jucá aca ba de es cla re cer que, para a re u nião
da se ma na pas sa da, não con sul tou os de ma is Lí de -
res, mas o fez para esta se ma na – sou tes te mu nha
dis so e con fir mo. Po rém, para a re u nião da se ma na
pas sa da, S. Exª não con sul tou.

Então, Sr. Pre si den te, com base nos es cla re ci -
men tos da dos por am bos, a de ci são ló gi ca de V. Exª,
e acre di to ser a da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, é que esse as sun to deva ser tra ta do no -
va men te pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, in -
de pen den te men te do mé ri to. 

No bres Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Te o to nio
Vi le la Fi lho, a ques tão de mé ri to so bre a re so lu ção
que per mi ti rá que Ala go as pos sa fa zer es sas ope ra -
ções é de ou tra na tu re za. O que nós que re mos, sim -
ples men te, é ter o di re i to de par ti ci par da re u nião da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, ou seja, ser mos
pre vi a men te avi sa dos, já que não o fo mos quan to à
re u nião da se ma na pas sa da. A ques tão do mé ri to
será exa mi na da na pró pria Co mis são. A Se na do ra
He lo í sa He le na tem ques tões im por tan tes so bre o
mé ri to, mas não es ta mos, nes te mo men to, que ren do
dis cu ti-lo. Esta mos sim ples men te nos aten do à ra zão
pela qual V. Exª ha via de li be ra do. 

V. Exª ci tou que o Se na dor Lí der do Go ver no ha -
via con sul ta do os de ma is. Entre tan to, aca ba mos de
ou vir o de po i men to de S. Exª, que cor ro bo ra o meu
tes te mu nho – e, se gun do V. Exª, am bos são tes te mu -
nhos con fiá ve is –, no sen ti do de que, de fato, não con -
sul tou os de ma is Lí de res so bre a re u nião da se ma na
pas sa da; que con sul tou sim so bre esta, avi san do-nos 
a to dos. Então, S. Exª con fir mou a in for ma ção que eu
ha via dado. 

Por tan to, ava lio que, a par tir do mo men to em
que a Mesa toma co nhe ci men to des se fato novo, de
que o Lí der do Go ver no não ha via con sul ta do os de -
ma is Lí de res, a con clu são ób via é a anu la ção da de ci -
são, dado o pró prio tes te mu nho dos Se na do res Ro -
me ro Jucá e Re nan Ca lhe i ros. Se S. Exª tem mo ti vos
im por tan tes para jus ti fi car a ope ra ção de Ala go as,
mu i to bem, va mos ouvi-lo ex pres sar tais mo ti vos na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. A Opo si ção – e
não ape nas o PT – não es te ve pre sen te à re u nião da
Co mis são por que não foi avi sa da ade qua da men te,
como de ve ria ter sido. É isso.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, V. Exª me con ce de um apar te?

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor
Su plicy, con ce de-me um apar te? Aca bei de ser ci ta do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É cla ro que con ce do o apar te, com a mes ma lha ne za
com que não me con ce de ram.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Em pri -
me i ro lu gar, com todo res pe i to, ab so lu ta men te com
todo res pe i to, que ria di zer que não te nho mo ti vo ne -
nhum para de fen der a le ga li da de das le tras de Ala go -
as. Nem de Ala go as, nem de Per nam bu co, nem de
San ta Ca ta ri na, nem tam pou co de São Pa u lo. Aliás,
mo ti vos tam bém não teve a Pre fe i ta Mar ta Su plicy
quan do veio aqui, de ses pe ra da men te, pe dir para que
apro vás se mos a ro la gem de São Pa u lo. Eu mes mo fui 
con ven ci do a apro var para não pre ju di car aque le
Esta do, e, na que le caso, não ha via se quer a sal va -
guar da que es ta mos co lo can do por su ges tão da
Advo ca cia-Ge ral da União, de que, se, ama nhã, es -
sas le tras fo rem en ten di das como in vá li das pelo Po -
der Ju di ciá rio, os cre do res te rão que pa gar ao Esta do
de Ala go as e à União Fe de ral. Não ti nha se quer essa
ga ran tia. De modo que en ten do que quem tem que
dis cu tir a le ga li da de é a Jus ti ça. Ago ra, não se deve
pu nir os ser vi do res pú bli cos de Ala go as, que ain da
es tão re ce ben do os sa lá ri os atra sa dos, nem o Esta -
do, que não pode con tra ir no vos em prés ti mos, não
pode in ves tir em in fra-es tru tu ra. É bom que se diga
que, se não hou ver a ro la gem, o Esta do vai que brar
de novo e os ser vi do res fi ca rão sem sa lá ri os. Quem
es ti ver con tra a ro la gem, por fa vor, en ten da isso. Se
não en ten deu an tes, en ten da ago ra. Se não ro lar mos
a dí vi da, o Esta do vai que brar, vai per der, na prá ti ca, o 
equi lí brio fis cal. Essa é uma ques tão; a le ga li da de das 
le tras é ou tra. Em to dos os mo men tos, o PMDB in ves -
ti gou se as le tras eram le ga is ou ile ga is.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Nes te mo men to, não es tou ques ti o nan do o mé ri to da
ope ra ção. Sim ples men te, es tou su ge rin do que, pelo
fato de os Se na do res da Opo si ção não te rem sido avi -
sa dos, se faça uma nova re u nião. V. Exª, en tão, ar gu -
men ta rá, como está fa zen do ago ra, e nós vo ta re mos.
É só isso que pe di mos. É uma ques tão de bom sen so.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
me per mi te mais um apar te para es cla re cer essa
ques tão?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É cla ro, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, pres ta rei mais um ser vi ço de uti -
li da de pú bli ca para o PT. Não sou as ses sor do PT,
que, aliás, tem uma as ses so ria com pe ten te, mas
acho que, nes te caso, está fa zen do V. Exª pi sar na
bola. Como a Copa do Mun do já pas sou, va mos ten tar 
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de fi ni ti va men te es cla re cer essa ques tão. Pri me i ro, o
que fi cou acor da do en tre os Lí de res? Fi cou acor da do
en tre os Lí de res e a Mesa, por de ci são do Ple ná rio,
as sen ta da na ses são de 07 de agos to, sa li en ta da na
pe ti ção dos Se na do res Tião Vi a na e He lo í sa He le na
– por si nal, mem bros do Par ti do dos Tra ba lha do res,
do qual V. Exª é o Lí der –, que só se re a li za ri am ses -
sões por con vo ca ção das Li de ran ças ou da Mesa.
Ago ra V. Exª está di zen do que os Lí de res não, mas a
Mesa; ou seja, toda a Mesa te ria que se re u nir para fa -
zer a con vo ca ção. Qu e ro di zer a V. Exª que o Re gi -
men to Inter no do Se na do, no Tí tu lo III, Da Mesa, Ca -
pí tu lo II, Das Atri bu i ções, pre vê:

Art. 48. Ao Pre si den te com pe te:
(...)
III – con vo car e pre si dir as ses sões do

Se na do e as ses sões con jun tas do Con -
gres so Na ci o nal;

Por tan to, quem con vo ca pela Mesa não é o 1º
Se cre tá rio, nem o Vice-Pre si den te, a não ser que
es te ja no exer cí cio da Pre si dên cia, mu i to me nos o
3º Se cre tá rio, e sim o Pre si den te. Se não vale o que
está es cri to para o PT, por que não é bom para o
Par ti do, tra ta-se de que bra de con tra to, e va mos dis -
cu tir a ques tão do mé ri to aqui. Ago ra, não me ve nha 
que rer mu dar a re gra por con ta de que al guém não
es ta va lá. Vou con si de rar o PT fa zen do par te do Blo -
co do Go ver no e vou avi sar o Par ti do de to das as re -
u niões, a fim de aju dar V. Exª. Ago ra, não que i ra dis -
tor cer essa ques tão e anu lar uma ses são que é le gí -
ti ma e im por tan te para o Esta do de Ala go as. Mu i to
obri ga do

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço a gen ti le za de V. Exª, mas, até o pre sen te
ins tan te, o en ten di men to cla ro quan to a essa Re so lu -
ção, in clu si ve no en ten di men to aqui ex pos to pelo Se -
na dor Edi son Lo bão, é de que a ex pres são “Mesa”,
nes te caso, re fe ria-se à re u nião da Mesa. Por tan to, o
Pre si den te, con sul ta da a Mesa, da qual faz par te o
Vice-Pre si den te Edi son Lo bão, po de ria con vo car para
de li be ra ção, pois se tra ta, ob vi a men te, de um co le gi a -
do em que es tão re pre sen ta dos pra ti ca men te to dos os
par ti dos, como tam bém acon te ce no Co lé gio de Lí de -
res. Esse é o es pí ri to da que la re so lu ção. Por tan to, se V. 
Exª qui ser que seja aqui acor da do que haja o equi lí -
brio, o bom sen so e o en ten di men to, que nor mal men te
tem pre va le ci do en tre Si tu a ção e Opo si ção, que es te ja
V. Exª de acor do co nos co. Digo mais: nós não te re mos
qual quer ob je ção de que a ma té ria de Ala go as seja
apre ci a da na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Aliás, não ve ri fi ca mos ne nhum pro ble ma de o pro je to
ser apre ci a do no va men te. 

O Sr. Ro me ro Jucá (Blo co/PSDB – RR) – Se na -
dor Edu ar do Su plicy, como a ma té ria está em re gi me
de ur gên cia, qual quer mo di fi ca ção que pos sa ser fe i ta 
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos tam bém pode 
ser fe i ta aqui no ple ná rio. Se a Se na do ra He lo í sa He -
le na qui ser apre sen tar re que ri men to mu dan do algo
ou apre sen tar uma emen da, po de rá fazê-lo, pois a
pro po si ção está em ca rá ter de ur gên cia. Qual a in ten -
ção de en ca mi nhar a ma té ria à Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos? Pos ter gar a vo ta ção ou dis cu tir? Se
for dis cu tir, va mos dis cu tir o mé ri to. Nem en trei no mé -
ri to da ques tão ain da, pois o fa re mos no mo men to
apro pri a do. Entre tan to, quan to à for ma, V. Exª tem to -
dos os pré-re qui si tos, as ga ran ti as para dis cu tir esta
ma té ria aqui no ple ná rio, em re gi me de ur gên cia,
emen dá-la e votá-la ra pi da men te. Se a Opo si ção ti ver 
ra zão em re la ção àqui lo que está de fen den do, te nho
cer te za de que o Ple ná rio re je i ta rá a pro pos ta de re -
so lu ção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ade ma is, o Ple ná rio só po de rá exa mi nar ma té ria des -
ta na tu re za, se quo rum hou ver, o que não há hoje.
Por con se guin te, o Pre si den te não pode sub me ter a
ma té ria à vo ta ção. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or -
dem, tem a pa la vra V. Exª. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, não ia en trar no mé ri to da ma té ria. Po rém, como
fo ram atri bu í dos in te res ses de al guns gru pos po lí ti -
cos ou pe que nez po lí ti ca e, por tan to, des com pro mis -
so com o Esta do de Ala go as, com os ser vi do res pú bli -
cos, te rei que an te ci par bre ve men te a ques tão das
Le tras do Te sou ro do Esta do. Evi den te men te, re co -
nhe ço que qual quer Par la men tar tem com pro mis so
com Ala go as. Entre tan to, a mim ja ma is po de rá ser co -
bra do com pro mis so com o ser vi dor pú bli co e com o
Esta do de Ala go as por que, Se na dor La u ro Cam pos,
en quan to mu i tos da vam sus ten ta ção ao Go ver no Di -
val do Su ru agy – em fun ção des te pro ces so fra u du -
len to e po dre das Le tras do Te sou ro, hou ve ser vi dor
pú bli co que se su i ci dou, ma tou os fi lhos e a es po sa; e
mu i tos se ca la ram – era eu que es ta va lá, na Assem -
bléia Le gis la ti va, en fren tan do as me tra lha do ras para
de fen der ser vi dor pú bli co. Hou ve ser vi dor pú bli co que 
se jo gou, com o con tra-che que na mão, de um pré dio
alto, que é um tí pi co pré dio de su i cí dio.
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Então, não ve nham que rer atri bu ir pe que nez
por isso. Espe ro que nin guém nem fale em agen da
ele i to ral, por que, te nho cer te za, nada tem a ver com
agen da ele i to ral. E te nho cer te za, por que se as sim o
fos se, al guém di ria que, en tão, iri am pe gar o di nhe i ro
para fa zer cam pa nha ele i to ral – e eu sei que não é
isso; aliás, es pe ro que não o seja.

Então, não tem nada a ver com o de ba te ele i to -
ral. Por tan to, a de cla ra ção do Se na dor Ro me ro Jucá
é ir res pon sá vel. Diz S. Exª que “tem gru pos que ele i -
to ral men te es tão...”, se as sim o for, será mu i to pior.
Espe ro que não seja, ab so lu ta men te, nada dis so.

O que es ta mos di zen do – e aí pres ta rei tam bém
um ser vi ço de uti li da de pú bli ca ao Lí der do Go ver no
–, é que há mu i tos par la men ta res nes ta Casa, como
eu dis se an te ri or men te, que são igual men te dis ci pli -
na dos como são os da Opo si ção, ou seja, igual men te. 
Mu i tos Par la men ta res des ta Casa são dis ci pli na dos;
ou tros, não. Há os que são pre gui ço sos e so men te
apa re cem quan do têm in te res se em algo. Mas a gran -
de ma i o ria é dis ci pli na da. Nós bri ga mos, mas há mu i -
tos Par la men ta res dis ci pli na dos aqui. 

O Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, não é um pre gui ço -
so, e não es ta va na re u nião, por que S. Exª não sa bia.
Como S. Exª po de ria es tar pre sen te se a re u nião era
às de zes se te ho ras e re ce be mos um e-mail às de -
zes se te ho ras? Como? Quem tem avião a jato para
es tar aqui?

O Vice-Pre si den te da Co mis são tam bém não
es ta va pre sen te. A ma i o ria dos mem bros não es ta va
na Co mis são. Não é à toa que teve de se tro car os
mem bros na hora para po der ha ver quo rum. S. Exªs.
não es ta vam aqui, mas não são pre gui ço sos, nem in -
dis ci pli na dos, nem de sa ten tos. Por tan to, o de ba te é
ou tro. 

Ago ra, se é para pres tar ser vi ço de uti li da de pú -
bli ca em re la ção ao Re gi men to Inter no, é pior, por que
o seu art. 2º diz, no seu pa rá gra fo úni co, que, nos ses -
sen ta dias an te ri o res às ele i ções, não há ses são de li -
be ra ti va al gu ma. Está ha ven do por acor do de Lí de res. 
Por tan to, se um ar ti go ser ve para uma de ter mi na da
ques tão, o ou tro tam bém ser ve para a ou tra ques tão e 
não de via ha ver ses são. O não cum pri men to do Re gi -
men to Inter no foi por um acor do de Li de ran ças em re -
la ção a uma re so lu ção que o Pre si den te fez ques tão
de sub me ter efe ti va men te ao Ple ná rio.

Por tan to, Sr. Pre si den te, sei que é mu i to di fí cil
ex pli car o que foi que acon te ceu na que la ses são e o
que foi que acon te ceu na re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos. Da qui para a fren te, va mos ter

mu i to tem po para isso. Exis tem até in co e rên ci as: há
pes so as que di zem que a emis são foi fra u du len ta; o
Se na dor Ro me ro Jucá, na co mis são, dis se que não
foi: “Fo ram emi ti dos de for ma ra ci o nal e le gal no mer -
ca do. Por tan to, de ve ria ser uma de ci são ex tem po râ -
nea a Jus ti ça tor nar os tí tu los in vá li dos”. Alguém diz:
“Não pre ci sa, que a Jus ti ça de cre te”. A Jus ti ça já de -
cre tou. A Jus ti ça e o Mi nis té rio Pú bli co de Ala go as já
de cre ta ram a nu li da de. O pro ble ma é que, como, no
con tra to, se di zia que de ve ria ha ver pro nun ci a men to
fi nal da Jus ti ça, mu i tos Par la men ta res – es tou com as 
no tas ta qui grá fi cas, que va mos usar na hora cer ta –
dis se ram: “É re dun dân cia a emen da da Se na do ra He -
lo í sa He le na ao co lo car o pro nun ci a men to fi nal, por -
que já está no con tra to”. Mas é isso que está sen do ti -
ra do ago ra, por que, como não se ar ru mou um juiz de
es ti ma ção para va li dar – pelo con trá rio, a Jus ti ça de -
cre tou a nu li da de –, es ta mos nes sa ce le u ma.

Entre tan to, Deus é ge ne ro so sem pre. Sabe o
que fez, Se na dor La u ro Cam pos? A ma té ria não está
em re gi me de ur gên cia, por que, para ser vo ta do o re -
que ri men to de ur gên cia, ele ti nha de ser lido na hora
do Expe di en te e não foi. Por tan to, in de pen den te de
ter quo rum ou não para vo tar a me di da pro vi só ria,
não se vai vo tar o re gi me de ur gên cia hoje. O ris co
que cor re o pau cor re o ma cha do, como diz a ve lha
mú si ca do MST. Eles não de i xa ram ler no Expe di en te
– va mos ex pli car o Re gi men to Inter no para o povo en -
ten der e fis ca li zar o Con gres so Na ci o nal – por que sa -
bi am que, quan do ca ís se a ses são, por que não ha ve -
ria quo rum para vo tar MP, o re que ri men to se ria de -
cre ta do nulo; nem po de ria mais ser vo ta do, te ri am
que apre sen tar ou tro re que ri men to. Por isso não le -
ram na hora do Expe di en te, com medo do quo rum.
Mas Deus é pro vi den ci al. Não pode vo tar re que ri men -
to nem que dê quo rum para vo tar MP, por que o Re gi -
men to é ma i or. Espe ro que o Re gi men to Inter no seja
ma i or por que o Se na do não é Casa de al guns pou -
cos. O Se na do não é al guns pou cos ami gos do rei
con for me suas con ve niên ci as. Não co lo ca ram lá, po -
dem es pe rar até meia-no i te; nós va mos fi car aqui,
mes mo que vo tem a MP, não po de rão vo tar por que o
re que ri men to não foi lido na hora do Expe di en te como 
man da o Re gi men to Inter no da Casa. Se é para res -
pe i tar o Re gi men to, va mos res pe i tar o Re gi men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, mais 
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uma vez eu que ria de i xar cla ro que a vin cu la ção e o
en ten di men to da pró pria Advo ca cia Ge ral da União é
exa ta men te este: pre ju di ca o Esta do de Ala go as por -
que pos ter ga a con cre ti za ção de um di re i to que os
ou tros Esta dos ti ve ram. E esta é a Casa da fe de ra ção, 
a quem cabe de fen der o equi lí brio en tre os Esta dos
fe de ra dos.

Se há uma re for ma – e a Se na do ra He lo í sa He -
le na sabe mu i to bem dis to – que pre ci sa mos fa zer é a
re for ma do Po der Ju di ciá rio, por que as ca u sas na
Jus ti ça de lon gam de ma is e vin cu lar-se à con cre ti za -
ção de um di re i to do Esta do, di re i to esse que os ou -
tros Esta dos ti ve ram, a uma de ci são tran si ta da em
jul ga do, hoje, no Bra sil, se ria co lo car o di re i to do Esta -
do ab so lu ta men te num pla no se cun dá rio. E isso não
pode acon te cer. Por isso es ta mos ten tan do apro var
uma sal va guar da. Sa be mos, é cla ro, que, se não hou -
ver quo rum, não va mos apro var, mas um dia ha ve rá
quo rum e va mos apro var sim, por que o Esta do de
Ala go as tem o mes mís si mo di re i to que os ou tros
Esta dos ti ve ram.

Sei que é di fí cil com pa ti bi li zar o fun ci o na men to
do Con gres so com a ele i ção. Estou aqui tal vez por ser 
re pre sen tan te de Ala go as e en ten der que Ala go as
pre ci sa dis so. Sei que não po de re mos apro var sem
quo rum, mas que rer ti rar a le ga li da de da con vo ca ção 
de po is da de ter mi na ção do Pre si den te é uma ou tra
ques tão que não va mos dis cu tir, como não va mos
dis cu tir a afir ma ção de que a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos não de ci diu de acor do com a ma i o ria
exis ten te na re u nião.

Va mos ter quo rum um dia, sim. Re pi to que essa 
não é uma ques tão ele i to ral. Quem pen sar des sa for -
ma es ta rá pen san do equi vo ca da men te. Ela pode,
sim, ser apro va da de po is da ele i ção. O ide al é que
fos se ago ra, por que Ala go as não pode es pe rar, mas,
se o quo rum é in com pa tí vel, va mos apro var de po is
da ele i ção. Ago ra, se não apro var mos isso, Ala go as
vai per der de novo, e não vou, como re pre sen tan te de
Ala go as no Se na do Fe de ral, de for ma ne nhu ma, con -
cor dar com isso.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem a
pa la vra V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, es que ci-me de dois ar gu men tos que aca ba ram por 
ser lem bra dos. Pri me i ro, é im por tan te ca rac te ri zar
que, em bo ra isso seja apre sen ta do como a sal va ção
da pá tria de Ala go as, tudo que foi fe i to em re la ção ao

en di vi da men to des se Esta do pe los Go ver nos Bu -
lhões, Col lor e Su ru agy foi apre sen ta do como a sal va -
ção. Hou ve uma su ces são de en di vi da men tos que
cul mi nou com o Esta do fa li do.

É im por tan te di zer que o Go ver no Fe de ral, em -
bo ra viva a en to ar a can ti le na de que está em cri se,
as su mi rá uma dí vi da de 1,2 bi lhão de cor ren te de uma 
ope ra ção fra u du len ta, cuja nu li da de já foi de cre ta da
pela Jus ti ça. 

O Se na dor Edu ar do Su plicy não men ci o nou um
de ta lhe que con si de ro im por tan te, que é a des vin cu la -
ção da Pre fe i tu ra do PT ao Go ver no de São Pa u lo. Uma
co i sa não tem nada a ver com a ou tra. Quem veio a esta 
Casa bri gar para re sol ver o pro ble ma das le tras de São
Pa u lo não foi a Pre fe i ta, mas o Pre si den te do Ban co do
Bra sil, por que, por aque le “acor dão” fe i to com o Sr. Pa -
u lo Ma luf, o Ban co do Bra sil com prou as “le tras po -
dres” do Ba nes pa. De po is vi e ram a esta Casa di zer “a
car te i ra do Ban co do Bra sil vai que brar”, “vão aca bar
com o Ban co do Bra sil”, “é pre ci so sal var as le tras po -
dres”. Foi um caso di fe ren te.

Dis se ram que o Esta do de Ala go as vai-se aca -
bar se isso não for fe i to ago ra. Pelo amor de Deus,
não di gam isso! Por Nos sa Se nho ra, não fa çam essa
afir ma ção, para que o povo de Ala go as não en lou que -
ça pen san do que é ver da de! Não é ver da de. San ta
Ca ta ri na não ro lou a dí vi da e es ta va em con di ções
se me lhan tes do pon to de vis ta le gal. O Se na dor La u -
ro Cam pos, que, como eu, é da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, sabe que, este ano, o Go ver no de
San ta Ca ta ri na re ce beu US$200 mi lhões do Ban co
Mun di al e do Bid. Por lei, esse Esta do de ve ria es tar
pa ra li sa do por ca u sa das le tras, mas o Go ver na dor
teve co ra gem, a Jus ti ça anu lou e foi ace i to. De ve ri am
es tar afli tos sem re ce ber nada. Mas isso ocor reu este
ano, nem falo do ano de 2001. E es ta vam na mes ma
con di ção.

Por tan to, é de fun da men tal im por tân cia que ve -
nha mos a esta Casa fa zer um gran de de ba te. Eu nem
que ria isso, mas ape nas res trin gir-me ao de ba te re gi -
men tal, até por que a re u nião da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, vol to a afir mar, não se deu de acor do 
com o pro ce di men to de ter mi na do pelo Re gi men to.
Ras ga ram o Re gi men to para re a li zar a re u nião da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Essa é a mais
ab so lu ta ver da de.

Ama nhã, dis cu ti re mos no va men te o mé ri to no
ple ná rio, como é nos sa obri ga ção.

Sr. Pre si den te, cer ta men te há mu i tas pes so as que
amam Ala go as como eu, po rém não mais do que eu.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, hou ve, no dia 28 de agos to, uma ses -
são não de li be ra ti va no ple ná rio des ta Casa. A Opo si -
ção re quer ago ra a anu la ção des sa ses são. O Pre si -
den te em si mes mo não tem au to ri da de para fazê-lo
e, por isso, de ne gou o pe di do, como lhe cum pria. A
Opo si ção fez um re cur so ao Ple ná rio. De acor do com
o Re gi men to, o Pre si den te de fe riu o re cur so, em par -
te, man dan do ou vir pri me i ra men te a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, se gun do as nor -
mas re gi men ta is.

A de ci são, por tan to, está to ma da e fi xa da, po -
rém sem efe i to sus pen si vo da ses são aqui ocor ri da e
de suas de ci sões.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Itens
de nºs 2 a 6 fi cam, nes te mo men to, so bres ta dos pela
fal ta de quo rum para de li be ra ção.

São os se guin tes os itens so bres ta dos:

– 2 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 305, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 305, de 2001 (nº 525/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 1.307, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 3 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 444, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 444, de 2001 (nº 448/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Só -
cio-Cul tu ral de João Câ ma ra a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de João Câ ma ra,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 178, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

– 4 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 447, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 447, de 2001 (nº 1.080/2001, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de São Lou ren ço da Mata, Esta do de Per nam bu co,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 179, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor José
Jor ge.

– 5 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 448, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 448, de 2001 (nº 992/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Li der som FM Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Orlân dia, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer sob nº 135, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, fa vo rá vel,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 – 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 457, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 457, de 2001 (nº 1.084/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de 
Ri a chão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ri a chão, Esta do do Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 183, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Gil vam 
Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 887, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre Pro je to de Re so lu ção nº 64,
de 2002, de au to ria do Se na dor Te o tô nio
Vi le la Fi lho, que “Au to ri za adi ta men to ao
Con tra to de Con fis são, Assun ção, Con -
so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi das
a que se re fe re o art. 1º da Re so lu ção nº
36, de 2000, do Se na do Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra 4 16681

SETEMBRO 200266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes ta Casa o Pro je to de
Re so lu ção nº 64, de 2002, de au to ria do Se na dor Te -
o tô nio Vi le la Fi lho, que au to ri za a União e o Esta do de 
Ala go as a ce le bra rem adi ta men to ao Con tra to de
Con fis são, Assun ção, Con so li da ção e Re fi nan ci a -
men to de Dí vi das a que se re fe re o art. 1º da Re so lu -
ção nº 36, de 2000, do Se na do Fe de ral.

Tal adi ta men to visa subs ti tu ir a cláu su la de con -
di ção de efi cá cia re la ti va a pro nun ci a men to fi nal da
Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los de res pon sa bi li da -
de do Esta do de Ala go as, por ou tra que de ter mi ne a
in clu são, nos con tra tos a se rem ce le bra dos com os
de ten to res de tais tí tu los, de cláu su la pre ven do que,
no caso de ma ni fes ta ção fi nal da Jus ti ça pela in va li -
da de dos tí tu los em tela, fi cam os cre do res obri ga dos
a res ti tu ir ao Esta do de Ala go as, de ime di a to, o va lor
por eles re ce bi dos da União, in clu si ve amor ti za ções e 
ren di men tos, com acrés ci mo da va ri a ção da taxa Se -
lic no pe río do.

A pro po si ção ob je ti va pro por ci o nar ao Esta do
de Ala go as as con di ções ne ces sá ri as para que pos sa 
hon rar os com pro mis sos as su mi dos no con tra to em
ques tão.

È o re la tó rio.

II – Aná li se

A atu al cláu su la de con di ção de efi cá cia re la ti va
ao pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de
dos tí tu los de res pon sa bi li da de do Esta do de Ala go -
as, cons tan te da Re so lu ção nº 36, de 2000, do Se na -
do Fe de ral, ge rou dú vi das so bre as ga ran ti as que te -
ria a União em de cor rên cia do de sen ro lar do pro ces -
so ju di ci al.

Em con se qüên cia, o Esta do de Ala go as fi cou
sub me ti do a uma sé ria res tri ção fi nan ce i ra, cuja so lu -
ção está na de pen dên cia de uma fu tu ra de ci são da
Jus ti ça. Tal si tu a ção ge rou o agra va men to dos já
enor mes pro ble mas so ci a is da que la uni da de da Fe -
de ra ção.

A so lu ção apre sen ta da aten de tan to aos in te -
res ses da União quan to os do Esta do de Ala go as, na
me di da em que obri ga os cre do res a res ti tu ir os va lo -
res re ce bi dos no caso de a ma ni fes ta ção fi nal da Jus -
ti ça for pela in va li da de dos tí tu los.

III – Voto

Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te ao Pro je to de
Re so lu ção nº 64, de 2002, nos ter mos em que foi
apre sen ta do pelo Au tor.

Sala da Co mis são, 28 de agos to, de 2002. – 
Fran ce li no Pe re i ra, Pre si den te Even tu al – Ro me ro
Jucá, Re la tor – Bel lo Par ga – Re nan Ca lhe i ros –
Val mir Ama ral – Ney Su as su na – Adir Gen til –
José Jor ge – João Alber to Sou za – Amir Lan do –
Ger son Ca ma ta – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Alber to Sil va – Wal deck Orne -
las – Na bor Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma té -
ria a que se re fe re o pa re cer que aca ba de ser lido fi -
ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is para re -
ce bi men to de emen das, nos ter mos do art. 235, II, d,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vol ta-se
à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Chi co Sar to ri.
O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos úl ti -
mos dias, te nho per cor ri do o Esta do de Ron dô nia e,
ao con ver sar com o povo nas suas di fe ren tes re giões, 
te nho me de pa ra do com inú me ros pro ble mas cuja so -
lu ção, de cer ta for ma, con si de ro vi tal para a so bre vi -
vên cia da que le povo que es co lheu a tão fa la da Ama -
zô nia para con tri bu ir com o seu tra ba lho em bus ca de
me lho res con di ções de vida para suas fa mí li as. 

Te nho sido pro cu ra do com in sis tên cia, Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, por um gru po de ci da -
dãos, na sua gran de ma i o ria pe que nos em pre sá ri os
ru ra is e co mer ci an tes, que cons ti tu em um co mi tê de
eman ci pa ção po lí ti ca dos Dis tri tos de Ta ri lân dia,
Nova Ca li fór nia e Extre ma de Ron dô nia. Esses Dis tri -
tos, Sr. Pre si den te, fru to dos pro je tos de co lo ni za ção
do Incra, im plan ta dos em me a dos de 1980, ocu pa dos 
por mi gran tes ori un dos dos Esta dos do Pa ra ná, Mi -
nas Ge ra is, Espí ri to San to, São Pa u lo, Rio Gran de do
Sul, Rio de Ja ne i ro, San ta Ca ta ri na, Ba hia e ou tros.

Esses co lo nos, de i xan do o con for to de seus
Esta dos de ori gem, en fro nha ram-se na mata vir gem
para cul ti var os seus lo tes, ini ci al men te plan tan do
ape nas para o con su mo fa mi li ar. No iní cio, suas ren -
das se ori gi na vam da ex tra ção do lá tex, pro du zi do em 
far dos de bor ra cha, sem ne nhum co nhe ci men to téc -
ni co, ori en ta dos ape nas pe los ca bo clos se rin gue i ros
exis ten tes na que las lo ca li da des. 

Não exis tia qual quer in fra-es tru tu ra de apo io,
nem mes mo aces so aos cen tros ur ba nos mais pró xi -
mos. Os co mer ci an tes da bor ra cha che ga vam até
aque las lo ca li da des com tro pas de bur ros, tra zen do
man ti men tos, mer ca do ri as de pri me i ra ne ces si da de,
tro can do-as pe los far dos de bor ra cha. 
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Esses co lo nos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, sen ti am-se mu i to li mi ta dos em vir tu de de seus
co nhe ci men tos se rem ape nas vol ta dos ao cul ti vo da
la vou ra, e não à pro du ção da bor ra cha. Por isso mes -
mo, não ace i ta ram por mu i to tem po aque le meio de
vida. Assim, par ti ram para o cul ti vo da la vou ra bran ca, 
mes mo usan do os pro ces sos mais ru di men ta res, que 
con sis tem na der ru ba da e na que i ma da da mata. 

Os re sul ta dos des sa nova ex pe riên cia, logo nos
seus pri me i ros anos, atin gi ram ní ve is ele va dos de
pro du ção, exi gin do a cons tru ção das vias de aces so
para o es co a men to dos seus pro du tos, sob pena de
dis per sá-los. Em se gui da, vi e ram os nú cle os ru ra is
para o aten di men to das ne ces si da des bá si cas, so -
bre tu do edu ca ção, sa ú de e co mer ci a li za ção dos pro -
du tos.

O Go ver no do Esta do de Ron dô nia pas sou a
cons tru ir as es tra das vi ci na is, cha ma das pe los co lo -
nos de “li nhas”, que pas sa ram a ser vir para o es co a -
men to da pro du ção da que las co mu ni da des.

Essas fa mí li as, Sr. Pre si den te, pas sa ram a pro -
du zir ar roz, fe i jão, mi lho, café, ca cau, ba na na, man di -
o ca, ci tros, suco, coco e aba ca xi, além de de sen vol -
ve rem a cri a ção de aves, bo vi nos e su í nos em pe que -
na es ca la. 

Entre tan to, a fal ta de in fra-es tru tu ra de apo io à
pro du ção agrí co la fez com que o co lo no per des se
mu i to em quan ti da de e qua li da de dos seus pro du tos,
des de o plan tio até a co lhe i ta e co mer ci a li za ção, não
lhe dan do qual quer re tor no para de sen vol ver os tra -
ba lhos agrí co las com al gu ma mar gem de lu cro.

Além das inú me ras di fi cul da des cri a das com o
ad ven to das leis am bi en ta is que li mi ta ram o uso do
pro ces so da der ru ba da das ma tas vir gens e das que i -
ma das, fi ca ram os agri cul to res con di ci o na dos à uti li -
za ção das áre as já der ru ba das, im pro du ti vas, to ma -
das por ca po e i ras, cujo tra to tor na va-se im pos sí vel
pelo pro ces so ma nu al.

Di an te des se qua dro, es ses co lo nos li mi ta dos,
des ca pi ta li za dos, sem con di ções de ad qui rir os equi -
pa men tos ne ces sá ri os à re cu pe ra ção das re fe ri das
áre as, sen ti ram-se de ses ti mu la dos e não mais ti ve -
ram con di ções su fi ci en tes para con ti nu ar seus tra ba -
lhos agrí co las. Assim, es sas po pu la ções vi ve ram um
gran de di le ma de sua prin ci pal ati vi da de e meio de
vida du ran te um pe río do de apro xi ma da men te cin co
anos de de ca dên cia sob to dos os as pec tos.

Na dé ca da de 90, es sas co mu ni da des vol ta ram
a cres cer com o ad ven to do Pro je to Lu mi nar, do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, su per vi si o na do pelo Incra e
que tem por fi na li da de le var as sis tên cia téc ni ca aos

agri cul to res as sen ta dos na que las gle bas, le van do a
ori en ta ção téc ni ca nas áre as da edu ca ção, as sis tên -
cia so ci al, agro pe cuá ria, na aqui si ção de in su mos e
aqui si ção de equi pa men tos, atra vés de li nhas de cré -
di to do Pro ce ra, do Basa, do Pro naf, do Ban co do Bra -
sil, para o cus te io, e o Pro ru ral, para a re cu pe ra ção e
im plan ta ção da la vou ra de ca cau, ori en tan do tam bém 
o be ne fi ci a men to, a co mer ci a li za ção, o trans por te e
ain da a cri a ção de bo vi nos, su í nos, eqüi nos, ga li ná -
ce os, pis ci cul tu ra e api cul tu ra.

Pos te ri or men te, Sr. Pre si den te, ins ta lou-se a
Ema ter e a Ce plac. Então o Go ver no do Esta do le vou
ener gia elé tri ca, me lho rou es co las, im plan tan do o en -
si no fun da men tal e mé dio; ins ta lou pos to de sa ú de,
pos to te le fô ni co, car tó rio de re gis tro ci vil e de no tas,
pos tos de ser vi ços etc.

Com es sas me lho ri as im ple men ta das pelo Go -
ver no do Esta do, o co mér cio vol tou a cres cer, sur gi -
ram di ver sas má qui nas de be ne fi ci a men to dos pro du -
tos agrí co las, la ti cí ni os, pos tos de ga so li na, pe que -
nas in dús tri as de mó ve is, mer ce a ri as já to man do for -
ma de su per mer ca dos e o nú me ro de edi fi ca ções fo -
ram au men tan do.

De ma ne i ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, que aque les pe que nos nú cle os ur ba nos já se tor -
na ram pe que nas ci da des, exi gin do do Po der Pú bli co
mais equi pa men tos ur ba nos, mais apro xi ma ção com
os go ver nan tes. A co mu ni da de pas sou a exi gir a apli -
ca ção dos tri bu tos ori un dos de suas pro du ções nas
ne ces si da des as sis ten ci a is, sen do cla ro e evi den te
que che gou a hora da que las po pu la ções lu ta rem pe -
las suas res pec ti vas eman ci pa ções po lí ti cas, a fim de
se trans for ma rem nos mais no vos mu ni cí pi os do
Esta do de Ron dô nia. 

Essa luta já co me çou, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. 
Se na do res. As re fe ri das co mu ni da des, já mo bi li za -
das, ini ci a ram os seus pro ces sos jun to à Assem bléia
Le gis la ti va do Esta do de Ron dô nia, que, por meio de
de cre to le gis la ti vo, apro va ram as re fe ri das pre ten -
sões. No en tan to, aque la Assem bléia, ao so li ci tar a
con sul ta ple bis ci tá ria jun to ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i -
to ral de Ron dô nia, ob te ve ini ci al men te a ma ni fes ta -
ção da Pro cu ra do ria Re gi o nal Ele i to ral con trá ria à
con sul ta ple bis ci tá ria, sob a ale ga ção de jul ga dos do
co len do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, en se jan do o não
pro vi men to des sa ma té ria, em ra zão da ine xis tên cia
de re gu la men ta ção por meio de lei com ple men tar fe -
de ral, como pre vê o art. 18 da nos sa Car ta Mag na.

Di an te da de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral
ne gan do pro vi men to ao pe di do de con sul ta ple bis ci -
tá ria, cou be à Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, em
grau de re cur so, ape lar para o Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
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to ral na ex pec ta ti va da que le egré gio Tri bu nal en ten -
der le gí ti mos os an se i os da que las po pu la ções, in ter -
pre tan do a nor ma cons ti tu ci o nal di an te da luz de vá ri -
os fa tos con cre tos ocor ri dos nes te País.

O Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca
– IBGE, in for mou ao Juiz Dr. Ra du an Mi guel, do
TER-RO, por so li ci ta ção do mes mo para ins truí-lo
quan do da opor tu ni da de do seu voto no jul ga men to
na que le Tri bu nal, que fo ram cri a dos, a par tir de 1997,
533 (qui nhen tos e trin ta e três) no vos mu ni cí pi os no
Bra sil, sen do que as leis es ta du a is de cri a ção des ses
mu ni cí pi os fo ram pro mul ga das an tes da Emen da
Cons ti tu ci o nal n.º 15/96, que deu nova re da ção ao
§4º do art. 18 da nos sa Cons ti tu i ção Fe de ral. Infor -
mou, ain da, o IBGE, àque le ma gis tra do, que a par tir
da pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 15/96,
fo ram cri a dos no Bra sil 54 (cin qüen ta e qua tro) no vos
mu ni cí pi os nas di ver sas uni da des da nos sa Fe de ra -
ção, como no Pi a uí, Rio Gran de do Nor te, Ba hia,
Espí ri to San to, Rio de Ja ne i ro, Rio Gran de do Sul,
Mato Gros so, Go iás e Ala go as. 

Sr. Pre si den te, se ri am es ses mu ni cí pi os in cons -
ti tu ci o na is? Fo ram cri a dos com base em uma nor ma
que ofen de ria o tex to cons ti tu ci o nal por quan to ine xis -
te a tal le gis la ção que lhe com ple ta ria? O que me pa -
re ce é que essa ques tão está en con tran do re sis tên -
cia na in ter pre ta ção dada pelo Egré gio Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral, que sus ten ta que o §4º do art. 18 é ina -
pli cá vel por que ne ces si ta, como im pe ra ti vo, da exis -
tên cia de uma lei com ple men tar fe de ral para re gu la -
men tar ape nas o pe río do em que se re a li za ria essa
cri a ção, essa in cor po ra ção, essa fu são ou des mem -
bra men to.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, ana li san do o tex to
cons ti tu ci o nal “de pen de rão de con sul ta pré via, me di -
an te ple bis ci to,...”. É im pe ra ti va a re a li za ção de con -
sul ta às po pu la ções en vol vi das que se dará por ple -
bis ci to. Pa re ce-me que é essa a pos tu la ção das po pu -
la ções dos dis tri tos de Ta ri lân dia, Nova Ca li fór nia e
Extre ma de Ron dô nia. A quem será fe i ta a con sul ta
por meio de ple bis ci to? “As po pu la ções dos mu ni cí pi -
os en vol vi dos,...”. É ób vio. A po pu la ção do mu ni cí pio,
que está per den do uma fa i xa ter ri to ri al, deve con cor -
dar ou dis cor dar com tal per da, bem como a po pu la -
ção do dis tri to que será cri a do. Te rão o di re i to de di -
zer: “que ro con ti nu ar per ten cen do àque le mu ni cí pio,
ou que ro per ten cer ao novo mu ni cí pio, ou que ro con ti -
nu ar como está”.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não
pode pre va le cer dois pe sos e duas me di das. Como
fo ram cri a dos no vos mu ni cí pi os em ou tros es ta dos,
não po de mos ad mi tir esse en tra ve para a cri a ção dos

no vos mu ni cí pi os do Esta do de Ron dô nia, não po de -
mos en ges sar o pro gres so des te Esta do. Se os re fe ri -
dos dis tri tos já cum pri ram os re qui si tos ins ti tu ci o na is
e le ga is para suas cri a ções, não vejo ou tra sa í da se -
não apro va rem as suas res pec ti vas con sul tas ple bis -
ci tá ri as.

Sr. Pre si den te, não obs tan te es tar mos di an te de 
uma nor ma de di re i to cons ti tu ci o nal, mu i to em bo ra
não sen do ju ris ta, e após ou vir opi niões de as ses so -
res des ta Casa com co nhe ci men to aba li za do nes ta
ma té ria, en ten do ca bí vel a apli ca ção do art. 335 do
Có di go de Pro ces so Ci vil, que diz: “Em fal ta das nor -
mas ju rí di cas par ti cu la res, o juiz apli ca rá as re gras de
ex pe riên cia co mum sub mi nis tra das pela ob ser va ção
do que or di na ri a men te acon te ce e ain da as re gras de
ex pe riên cia téc ni ca, res sal va do, quan to a esta, o exa -
me pe ri ci al.”

O que es pe ra mos é que o Tri bu nal Su pe ri or Ele -
i to ral en fren te essa ma té ria, su prin do a la cu na da lei,
no caso da ine xis tên cia de nor ma com ple men tar. Ao
in ter pre tar a nor ma, tam bém a in ter pre te apli can do o
ar ti go do Có di go de Pro ces so Ci vil que aca bo de ci tar.

Sr. Pre si den te, di an te de tais di fi cul da des e da
mi nha pre o cu pa ção com as ini ci a ti vas de cri a ção dos
no vos Mu ni cí pi os de Ron dô nia – que, com cer te za,
eman ci pa dos po li ti ca men te, con tri bu i rão de for ma
de fi ni ti va para o pro gres so do Esta do que te nho or gu -
lho de re pre sen tar nes ta Casa como Se na dor da Re -
pú bli ca –, apre sen tei, an tes do re ces so par la men tar,
pro je to de lei com ple men tar para re gu la men tar o § 4º
do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral, dis pon do so bre a
cri a ção, in cor po ra ção, fu são e des mem bra men to de
Mu ni cí pi os, com o in tu i to de su prir a la cu na cons ti tu ci -
o nal que ini be a cri a ção de no vos mu ni cí pi os bra si le i -
ros, em es pe ci al no meu Esta do de Ron dô nia.

Essa, Sr. Pre si den te, é a mi nha con tri bu i ção
àque le povo que, como eu, es co lheu a Ama zô nia
para vi ver e tra ba lhar, em bus ca de uma con di ção de
vida mais dig na para seus fa mi li a res, e cujo tra ba lho
tem tra zi do gran des fru tos para o pro gres so de Ron -
dô nia.

Apre sen tei o re fe ri do pro je to de lei com ple men -
tar, que atu al men te tra mi ta na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa, ten do como Re -
la tor o emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res, ilus tre re -
pre sen tan te do nos so vi zi nho Esta do do Ama zo nas,
que, com toda cer te za, emi ti rá seu pa re cer com a pro -
pri e da de de quem é pro fun do co nhe ce dor do di re i to.

Ao fi na li zar este pro nun ci a men to, te nho a cer te -
za de que esta Casa, ao en ten der a im por tân cia des -
sa ma té ria, ha ve rá de agi li zar sua tra mi ta ção, pro pi ci -
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an do a es sas po pu la ções o di re i to de usu fru í rem a ci -
da da nia, ob je to do seu sa gra do di re i to.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Chi co Sar to ri 
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, o no -
bre Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na
des ta Casa para fa zer um rá pi do co men tá rio e um
aler ta em re la ção ao que es ta mos vi ven ci an do no
dia-a-dia. Ca mi nhan do por Mi nas Ge ra is, es pe ci al -
men te por seu in te ri or, te nho re ce bi do, ao lon go des -
ses dias, inú me ras ma ni fes ta ções de li de ran ças, de
pre si den tes de en ti da des, de câ ma ras de di re to res lo -
jis tas, de as so ci a ções co mer ci a is e de fe de ra ções
das in dús tri as so bre algo que está ne ces si tan do de
uma to ma da de po si ção. Pri me i ra men te, não se pode
mais pen sar, não se pode mais fa lar – e qual quer fala
se ria de ma go gia – da ne ces si da de de pro mo ção da
re for ma tri bu tá ria. Nes ta se ma na, o Go ver no toma a
ini ci a ti va de en ca mi nhar a esta Casa uma me di da
pro vi só ria que al te ra a for ma de tri bu ta ção do PIS.
Isso nos che i ra a de ma go gia, por que es ta mos a pou -
co mais de cin co me ses do en cer ra men to de um Go -
ver no cuja al ter na ti va es co lhi da se gu ra men te ga ran ti -
rá o au men to da ar re ca da ção, mas re ti ra rá ain da
mais re cur sos do em pre sá rio. Assim, ao ti rar do em -
pre sá rio, tira do ci da dão, tira da so ci e da de, au men -
tan do o vo lu me de re cur sos, na tu ral men te para con ti -
nu ar pa gan do ju ros, es pe ci al men te aos cre do res in -
ter na ci o na is. Qu an do as sis ti mos a essa ini ci a ti va,
che ga mos à con clu são de que, se o Go ver no qui ses -
se, a re for ma tri bu tá ria te ria ocor ri do. Qu an do o Go -
ver no quer, muda o que lhe é con ve ni en te.

Con tu do, Sr. Pre si den te, não ve nho fa lar aqui da 
re for ma tri bu tá ria, que cre io me re ça es tu do mais
apro fun da do. Se rão os pró xi mos go ver nan tes os res -
pon sá ve is por esse tema. Ciro Go mes tem ma ni fes ta -
do sua po si ção de pro mo ver uma gran de re for ma tri -
bu tá ria, re du zin do o nú me ro de im pos tos e essa car -
ga atu al de 34% a 35% do Pro du to Inter no Bru to, que
é o mon tan te ar re ca da do da so ci e da de para, em
gran de par te, pa gar ju ros e ro lar a dí vi da. A nos sa ex -
pec ta ti va é de que o pró xi mo go ver nan te – e es pe ro
seja Ciro Go mes – pos sa fa zer esse tra ba lho de ma -

ne i ra mo der na, clás si ca, ob je ti va, bus can do so bre por 
às di fi cul da des na tu ra is os en ten di men tos ne ces sá ri -
os, di vi din do o bolo en tre os Go ver nos Fe de ral, es ta -
du a is e mu ni ci pa is, bus can do de so ne rar a pro du ção
para, aí sim, de ma ne i ra mais igua li tá ria, fa zer a co -
bran ça do ma i or nú me ro pos sí vel de con tri bu in tes e,
as sim, fa zer jus ti ça tri bu tá ria.

Ve nho fa lar de um tema es pe cí fi co, Sr. Pre si den te, 
por que o mo men to ain da en se ja uma to ma da de po si -
ção, e ur gen te. A sa ú de das mi cro e pe que nas em pre -
sas deve es tar sem pre pre sen te em nos sa aten ção po lí -
ti ca. Elas são as gran des ge ra do ras de em pre go e de
pros pe ri da de, e a sua pros pe ri da de faz a pros pe ri da de
de um País. Não po de mos des cu rar de lhes es ten der a
pro te ção e os cu i da dos que me re cem.

É ver da de que, nos úl ti mos anos, o Bra sil tem ob ti -
dos avan ços, in clu í dos aí avan ços na for ma de leis, no
es tí mu lo à mi cro e à pe que na em pre sa. Essa é a ne ces -
si da de co e ren te com o que fa ze mos em nos so
dia-a-dia. Mas o cu i da do tem de ser cons tan te para que
es ses in cen ti vos se jam aper fe i ço a dos e para que, so -
bre tu do, não haja re tro ces so nes se cam po

Ora, Sr. Pre si den te, re tro ces so é pre ci sa men te
o que vem acon te cen do de vi do à gra du al ero são dos
va lo res le ga is que de li mi tam, que es ta be le cem a pró -
pria de fi ni ção de mi cro em pre sa e em pre sa de pe que -
no por te, ca te go ri as que fa zem jus aos be ne fí ci os do
tra ta men to tri bu tá rio es pe ci al e fa vo re ci do co nhe ci do
como Sim ples.

Há vá ri os anos, o li mi te su pe ri or de re ce i ta anu -
al para que uma em pre sa seja con si de ra da mi cro em -
pre sa é de R$120 mil. O va lor cor res pon den te para
em pre sa de pe que no por te é R$1,2 mi lhão anu al.
Esses va lo res e o tra ta men to tri bu tá rio fa vo re ci do,
quan do fo ram es ta be le ci dos em lei, sig ni fi ca ram um
avan ço po si ti vo em ter mos de es tí mu lo às nos sas em -
pre sas me no res. No en tan to, por mais ba i xa e sob
con tro le que te nha es ta do nos úl ti mos anos, a in fla -
ção exis te, tan to nos nú me ros como na re a li da de de
cada ci da dão e no bol so de cada um que re cor re ao
mer ca do, ao su per mer ca do, ao co mér cio para ad qui -
rir um pro du to. Ela é pe que na – para al guns, quem
sabe –, mas vem se acu mu lan do ine xo ra vel men te,
ano a ano.

Des sa ma ne i ra, Sr. Pre si den te, aque les va lo res
que de fi ni am a mi cro e a pe que na em pre sa e lhes da -
vam pro te ção tri bu tá ria fo ram sen do ero di dos. É mais
do que opor tu no que es ses va lo res se jam atu a li za -
dos. É a ur gen te ne ces si da de de atu a li za ção dos va -
lo res de fi ni do res da pro te ção tri bu tá ria a es sas em -
pre sas que me traz hoje a esta tri bu na.
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O Sim ples – Sis te ma Inte gra do de Pa ga men tos
de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e
das Empre sas de Pe que no Por te – é uma con quis ta
im por tan te não só des sas em pre sas, mas do País, já
que traz re fle xos po si ti vos so bre toda a nos sa eco no -
mia e so bre nos so qua dro so ci al. Tra ta-se de con quis -
ta a pre ser var. É pre ci so, po rém, atu a li zar os va lo res
que de fi nem qua is em pre sas têm aces so a esse tra ta -
men to jus ta men te fa vo re ci do.

O Sim ples foi ins ti tu í do pela Lei nº 9.317, de 5
de maio de 1996. Está em vi gor des de 1º de ja ne i ro
de 1997 e con sis te no pa ga men to uni fi ca do, com ta ri -
fas fa vo rá ve is, dos se guin tes im pos tos e con tri bu i -
ções: Impos to de Ren da Pes soa Ju rí di ca; PIS; Co fins; 
Con tri bu i ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do; INSS Pa -
tro nal e Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos, IPI
– quan do for o caso. E o Sim ples ain da dis pen sa a
pes soa ju rí di ca de con tri bu i ções ins ti tu í das pela
União, como as des ti na das ao Sesc, Se nai, Se nac,
Se brae e con gê ne res, bem como as re la ti vas ao sa lá -
rio-edu ca ção e à Con tri bu i ção Sin di cal Pa tro nal.

A Lei nº 9.317 deu cum pri men to, por tan to, ao
co man do da Cons ti tu i ção de 1988, que, em seu art.
179, além do que cons ta no in ci so IX do art. 170, pre -
co ni za o tra ta men to in cen ti va dor às mi cro em pre sas e
às em pre sas de pe que no por te. Re for çan do a lei de
1996 e a re gu la men ta ção des ses ar ti gos da Cons ti tu -
i ção, con quis ta mos, em 1999, o Esta tu to da Mi cro em -
pre sa e da Empre sa de Pe que no Por te, Lei nº 9.841,
de 5 de ou tu bro de 1999. O Esta tu to, um avan ço his tó -
ri co, dis põe so bre o tra ta men to ju rí di co e di fe ren ci a -
do, sim pli fi ca do e fa vo re ci do, não so men te no que se
re fe re à tri bu ta ção, mas tam bém aos cam pos ad mi -
nis tra ti vo, pre vi den ciá rio, tra ba lhis ta, cre di tí cio e de
de sen vol vi men to em pre sa ri al.

Ambas as leis que men ci o na mos são boas. No
en tan to, os va lo res má xi mos das re ce i tas anu a is bru -
tas que de fi nem qua is em pre sas se en qua dram como 
mi cro ou pe que nas es tão es ta be le ci dos de for ma rí gi -
da. A in fla ção que se acu mu lou des de que se fi xa ram
es ses va lo res, R$120 mil para a mi cro e R$1,2 mi lhão
para em pre sa de pe que no por te, ca u sou uma gra du al 
ero são e essa di ver gên cia cres cen te em re la ção à re -
a li da de em que vi vem es sas em pre sas.

Entre tan tos ín di ces me di do res da in fla ção, o
IGP da Fun da ção Ge tú lio Var gas, por exem plo, é a
mé dia arit mé ti ca pon de ra da de dois ou tros ín di ces: o
Índi ce de Pre ços no Ata ca do, IPA, com peso de 60%,
e o Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor, IPC, com peso
de 30%. Há ain da um ter ce i ro ín di ce, o INCC, Índi ce
Na ci o nal da Cons tru ção Ci vil, com peso de 10%. Os
va lo res do IGP, nos anos re cen tes, fo ram os se guin -

tes: 1997, 7,48%; 1998, 1,71%; 1999, 19,99%; 2000,
9,8%; 2001, 10,4%; e so men te nos sete pri me i ros me -
ses de 2002, 6,21%.

Sr. Pre si den te, vê-se cla ra men te que aque les
va lo res de fi ni do res de mi cro e pe que nas em pre sas,
res pec ti va men te R$120 mil e R$1,2 mi lhão, pre ci sam
ser re a jus ta dos, o que já pas sa da hora.

Essas em pre sas pre ci sam ser es ti mu la das e
trans for ma das na base só li da de nos sa eco no mia,
como o são, por exem plo, na Ale ma nha e na Itá lia.
Nes ses pa í ses, as pe que nas em pre sas li de ram até
mes mo as es ta tís ti cas de ex por ta ção, o que não acor -
re no Bra sil, que con cen tra a ex por ta ção em pro du tos
pri má ri os ou em gran des e mé di as em pre sas. São
pas sos de pro gres so que ha ve re mos de per cor rer.
Des ses mu i tos pas sos, o pri me i ro que se faz ne ces -
sá rio é atu a li zar re a lis ti ca men te os va lo res-teto de re -
ce i ta bru ta anu al que de fi nem a mi cro em pre sa e a
em pre sa de pe que no por te.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
é ne ces sá rio que as li de ran ças do se tor pro du ti vo
con ti nu em mo bi li zan do, ar ti cu lan do e fa zen do pres -
são para que, em con jun to, das tri bu nas do Se na do e
do Con gres so Na ci o nal, pos sa mos pro mo ver de nún -
ci as e, mais que isso, sen si bi li zar o Go ver no para o
fato de essa ser a hora de fa zer cor re ções e de atu a li -
zar os sa lá ri os dos fun ci o ná ri os pú bli cos, que es tão
há sete ou oito anos sem cor re ção.

Não nos po de mos es que cer de que a eco no mia
do Bra sil não está numa fase boa, de que, a cada mo -
men to, au men ta o de sem pre go no País e de que as pe -
que nas e mé di as em pre sas têm um pa pel fun da men tal
na eco no mia, na ação so ci al, um pa pel no aten di men to
aos tra ba lha do res e àque les que fa zem o pro gres so
des te País. Por isso, a hora está che gan do.

Con cla mo to dos a con ti nu ar mos de ba ten do
esse as sun to, para que pos sa mos en con trar o ca mi -
nho com o des ti no cé le re da re to ma da do de sen vol vi -
men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Fa cul to a pa la vra aos Se na do res que de se ja rem se
pro nun ci ar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes -
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ta re to ma da tem po rá ria de tra ba lho, re sul ta do da con -
vo ca ção do Se na do Fe de ral, apro ve i to a opor tu ni da -
de para fa zer um bre ve re la to de nos sas ati vi da des no 
Esta do de Ser gi pe, prin ci pal men te no que diz res pe i -
to às vi si tas que fi ze mos nos úl ti mos dias ao in te ri or
do Esta do e mais de per to ao ser tão ser gi pa no.

Te mos en fa ti za do, do alto des ta tri bu na, que o
Nor des te bra si le i ro é uma re gião per fe i ta men te viá vel.
Faz-se ne ces sá rio ape nas que te nha mos uma po lí ti ca
de va lo ri za ção do ho mem, vol ta da para a re a li za ção de
pro je tos que ve nham a aten der às ne ces si da des bá si -
cas da po pu la ção. Os in ves ti men tos pre ci sam ser di re ci -
o na dos, no ta da men te, a as pec tos que te nham um ver -
da de i ro im pac to so bre a eco no mia lo cal.

Qu an do di ze mos que o nos so Nor des te pas sa
por di fi cul da des enor mes, lo gi ca men te, não po de mos 
apon tar o fe nô me no das se cas como o fa tor prin ci pal
do atra so em nos sa re gião.

Fal tam po lí ti cas pú bli cas que se res pon sa bi li -
zem pelo de sen vol vi men to eco nô mi co da nos sa re -
gião, que as su mam a res pon sa bi li da de, a exem plo de 
ini ci a ti vas to ma das des de a épo ca em que go ver na va
este País o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek, como a
cri a ção da Su de ne. Por um equí vo co ir re pa rá vel, por
um erro que não se pode con ser tar do dia para a no i -
te, num mo men to de in de ci são, o Go ver no re sol veu
aca bar com a Su de ne e, con se qüen te men te, com o
Fun do de Inves ti men tos do Nor des te – Fi nor, que fi -
nan ci a va em pre en di men tos in dus tri a is e agro in dus tri -
a is, em face de atos de cor rup ção co me ti dos por fun -
ci o ná ri os des sa Agên cia de De sen vol vi men to, man -
co mu na dos com em pre sá ri os ines cru pu lo sos. Sob
esse pre tex to, o Go ver no aca bou com a Su de ne, com
a Su dam e com esse fun do cons ti tu ci o nal. Fe liz men -
te, gra ças a uma ini ci a ti va nos sa, apro va da pelo Se -
na do Fe de ral por una ni mi da de, al guns fun dos es tão
sen do re cons ti tu í dos, como os Fun dos de De sen vol -
vi men to do Nor te e do Nor des te, com a fi na li da de de
re com por ins tru men tos que pos sam, di re ta ou in di re -
ta men te, con tri bu ir para a re cu pe ra ção do de sen vol vi -
men to eco nô mi co da nos sa Re gião.

Sr. Pre si den te, fi na li zo meu in trói to e vol to a fa lar 
so bre Ser gi pe.

Vi si tan do mu ni cí pi os dis tan tes do nos so Esta do, 
mar ge a dos pelo rio São Fran cis co e que dele de pen -
dem para sua exis tên cia, ve ri fi quei que es tão in te i ra -
men te aban do na dos. Ali pro li fe ra o de sem pre go e o
aban do no. As po pu la ções ri be i ri nhas, que an tes vi vi -
am da pes ca, hoje não po dem mais fazê-lo por vá ri as
ra zões. Uma de las é a cri se de va zão do rio São Fran -
cis co. Os fi nan ci a men tos ru ra is con ce di dos pelo Go -
ver no, cujo ob je ti vo era dar co ber tu ra fi nan ce i ra aos

em pre en di men tos, in clu si ve da pes ca, ti ve ram uma
con se qüên cia de sas tro sa para a nos sa Re gião, uma
vez que os al tos ju ros co bra dos, prin ci pal men te a cor -
re ção mo ne tá ria que in ci dia so bre os fi nan ci a men tos,
re sul ta ram na fa lên cia ge ne ra li za da dos pe que nos
pro pri e tá ri os de ter ra e dos pes ca do res que com pra -
ram bar cos. Atu al men te, mu i tos de les, im pos si bi li ta -
dos de pa gar suas dí vi das, aban do na ram sua ati vi da -
de eco nô mi ca.

Sr. Pre si den te, o Se na dor José Edu ar do Du tra,
aqui pre sen te, teve a opor tu ni da de de ver de per to o
so fri men to do ser ta ne jo de Ca nin dé do São Fran cis co 
e dos seus po vo a dos: Cu ri tu ba e Ca pim Gros so; de
Poço Re don do e dos seus po vo a dos: San ta Rosa do
Ermí rio e Sí ti os No vos; de Por to da Fo lha e dos seus
po vo a dos: La goa da Vol ta e tan tos ou tros que re ce be -
ram a nos sa vi si ta nes te fim de se ma na – to dos mer -
gu lha dos numa cri se sem pre ce den tes. Alguns es tão
acre di tan do que de ve ri am aban do nar de fi ni ti va men te 
a sua ati vi da de agrí co la em ra zão do des ca so das au -
to ri da des cons ti tu í das em re la ção ao pro ces so de de -
sen vol vi men to es tan ca do na que la re gião.

Tam bém es ti ve mos em Mon te Ale gre, em Nos sa 
Se nho ra de Lour des e em Gra co Car do so, onde a si -
tu a ção é a mes ma, ou seja, dra má ti ca, por que não há
uma só ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral de in cen ti vo
para aque la re gião, para que a pro du ção agro pe cuá -
ria vol te aos tem pos idos, quan do a pe cuá ria le i te i ra,
a ca pri no-ovi no cul tu ra e a pró pria agri cul tu ra ti ve ram
seu lu gar de des ta que.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, os can di da tos a
Pre si den te da Re pú bli ca apre sen tam-se com seus
pla nos de go ver no. É ne ces sá rio que aque le que for
ele i to pro cu re vi a bi li zar a sua pro pos ta, por que a nos -
sa Re gião é to tal men te viá vel, fal ta ape nas a exe cu -
ção dos pla nos, pois es ses exis tem e sua apli ca ção
de pen de úni ca e ex clu si va men te da von ta de da que -
les que as su mem o po der.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – É com pra zer que con ce do a pa la vra ao no bre
Se na dor José Edu ar do Du tra.

O Sr. José Edu ar do Du tra (Blo co/PT – SE) –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, eu que ria me so -
mar a V. Exª nes se opor tu no pro nun ci a men to a res pe -
i to de um tema que já foi mo ti vo de de ba tes por di ver -
sas ve zes nes ta Casa, par ti cu lar men te por ini ci a ti va
dos Par la men ta res das re giões me nos de sen vol vi -
das. O atu al Go ver no, des de o iní cio, até para se man -
ter fiel à ló gi ca de que o mer ca do re sol ve to das as de -
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si gual da des –  quer di zer, co lo can do to dos os po de -
res nas mãos des te ser qua se oni po ten te cha ma do
mer ca do –, pas sou a de sen vol ver uma po lí ti ca de
afas ta men to, ob ser van do-se a fal ta de uma po lí ti ca
de des cen tra li za ção de re cur sos, de de sen vol vi men to 
re gi o nal, o que aca ba acen tu an do as de si gual da des
re gi o na is já exis ten tes em nos so País. Algu mas ve zes 
tive opor tu ni da de, nes ta Casa, de fa zer pro nun ci a -
men tos a res pe i to da evo lu ção dos fi nan ci a men tos do 
BNDES e de sua dis tri bu i ção pe las di ver sas re giões.
Os da dos ofi ci a is mos tram que de 1995 até 2000 – 
são os úl ti mos da dos que te mos –  há um de crés ci mo
de fi nan ci a men tos para as Re giões Nor des te, Nor te e 
Cen tro-Oes te e um au men to de fi nan ci a men tos para
a Re gião Su des te, o que in clu si ve con tri bui para o au -
men to da de si gual da de re gi o nal, por que, de i xan do o
mer ca do li vre, os in ves ti men tos e em pre en di men tos
ten dem a bus car aque las re giões de ma i or de sen vol -
vi men to. Ima gi nem, en tão, com a con tri bu i ção do
Esta do, que, em tese, de ve ria ser uti li za da para di mi -
nu ir as de si gual da des, mas não o faz? Ele leva em
con si de ra ção, úni ca e ex clu si va men te, os in te res ses
do mer ca do ou das re giões mais de sen vol vi das. V.
Exª fez re fe rên cia à in fe liz de ci são do Go ver no de ex -
tin guir a Su de ne, num ato como o de jo gar fora a cri -
an ça jun to com a água do ba nho. To dos sa be mos dos
pro ble mas exis ten tes na que la ins ti tu i ção. Eram gra -
ves, de ve ri am ter sido apu ra dos e sido de sen vol vi do o 
pro ces so de pu ni ção dos res pon sá ve is, mas não a
sua ex tin ção sob a ale ga ção de ir re gu la ri da des. Com
isso, es ta mos ven do esse au men to acen tu a do das
de si gual da des re gi o na is, par ti cu lar men te da Re gião
Nor des te, com efe i tos mu i to da no sos para a vida da -
que las pes so as. Eu e V. Exª, nes se fim de se ma na, fi -
ze mos uma vi a gem pelo ser tão do Esta do de Ser gi -
pe, onde vi mos e sen ti mos as an gús ti as da que la po -
pu la ção tra ba lha do ra, que quer en con trar não só al -
ter na ti vas de so bre vi vên cia e sus ten to, mas tam bém
para o de sen vol vi men to do Esta do, e está es pe ran do
uma ação mais efe ti va por par te tan to do Go ver no Fe -
de ral quan to do Esta du al, no sen ti do de ga ran tir con -
di ções de de sen vol vi men to não ape nas a uma re gião
de enor mes po ten ci a li da des, mas tam bém a seus ha -
bi tan tes. Pa ra be ni zo V. Exª pela ini ci a ti va do pro nun ci -
a men to e peço per mis são para a ele me so mar. Mu i to
obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Se na dor José Edu ar do Du tra, agra de ço a
par ti ci pa ção de V. Exª nes te meu pro nun ci a men to no
Se na do Fe de ral en fa ti zan do nos sa pre sen ça tam bém 
no po vo a do de Iscu ri al, no Mu ni cí pio de Nos sa Se -
nho ra de Lour des, lo ca li za do às mar gens do rio São

Fran cis co, com uma po pu la ção vi bran te, de mu i tos jo -
vens, po rém, com cin co de sem pre ga dos em cada
casa. Pu de mos ob ser var que é uma po pu la ção se qui -
o sa de in for ma ção, uma vez que pra ti ca men te em
cada casa há uma an te na pa ra bó li ca. Isso sig ni fi ca
que são pes so as bem in for ma das, que sa bem o que
ocor re no Bra sil e no mun do, acom pa nham os in ves ti -
men tos re a li za dos em ou tras re giões. V. Exª mes mo já 
de nun ci ou a pre fe rên cia do BNDES pela re gião Cen -
tro-Sul do País, com a apli ca ção de mais de 70% dos
re cur sos trans fe ri dos pela União em fa vor de re giões
mais de sen vol vi das em de tri men to do Nor des te.
Essas po pu la ções es tão de cep ci o na das, frus tra das,
por que, como V. Exª diz, não há uma ini ci a ti va lou vá -
vel, quer por par te do Go ver no Esta du al ou Fe de ral.

Abro um pa rên te se para di zer que cons ta ta mos
o iní cio da cons tru ção de uma pon te li gan do o Mu ni cí -
pio de Nos sa Se nho ra de Lour des a Iscu ri al. Pos te ri -
or men te, será ne ces sá rio as fal tar aque le tre cho de
es tra da até o po vo a do Iscu ri al, um ver da de i ro so nho
da que la re gião. Na ver da de, há in fra-es tru tu ra ade -
qua da para o de sen vol vi men to, ou seja, as ro do vi as
ser gi pa nas es tão en tre as me lho res do Nor des te do
País; a ener gia elé tri ca está bem es tru tu ra da em to -
dos os mu ni cí pi os; o pro ble ma de água e sa ne a men to 
ain da não está to tal men te equa ci o na do, mas em pra -
ti ca men te to dos os mu ni cí pi os ser gi pa nos exis te
água po tá vel, que che ga de al gum ma nan ci al ou prin -
ci pal men te do rio São Fran cis co. Enfim, exis te todo
um es pa ço no nos so Esta do, que é o me nor da Fe de -
ra ção, com pou co mais de 21 mil qui lô me tros qua dra -
dos, para que o de sen vol vi men to lá se ini cie. Ali pode
ser fe i to não um cam po de ex pe ri men ta ção para de -
mons trar que Ser gi pe ou o Nor des te é viá vel. Não! A
in fra-es tru tu ra de que é do ta do mos tra ao Bra sil que
Ser gi pe não pos sui ape nas ren da per ca pi ta mu i to
ele va da em com pa ra ção a ou tros Esta dos da Fe de ra -
ção. Ela é fun ção da gran de con cen tra ção de ren da
no Esta do. É só ve ri fi car que as gran des pro pri e da des 
ocu pam mais de 80% do ter ri tó rio ser gi pa no. Isso sig -
ni fi ca que há con cen tra ção de pro pri e da des nas
mãos de pou cos. O res tan te, as pe que nas pro pri e da -
des, tem me nos de 10 hec ta res, o que não per mi te fo -
men tar o de sen vol vi men to eco nô mi co no cam po.

Por isso, Sr. Pre si den te, nes te ins tan te, a mi nha
pa la vra não é de re cla ma ção con tra o Go ver no Fe de -
ral, em fase fi nal de ges tão. O Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so teve todo o tem po do mun do, todo
o es pa ço do mun do para trans for mar o nos so Nor des -
te em uma re gião bas tan te de sen vol vi da. No en tan to,
não o fez. Pro me teu em pre go, de sen vol vi men to agrí -
co la, pri o ri da de para se gu ran ça pú bli ca. O que es ta -
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mos ven do? A se gu ran ça pú bli ca foi in te i ra men te re -
le ga da a um se gun do pla no, tan to que a vi o lên cia não 
é mais pri ma zia dos gran des cen tros ur ba nos. Infe liz -
men te, está in va din do as ci da des do Nor des te, a zona 
ru ral. E, hoje, as fa mí li as não têm a mes ma tran qüi li -
da de de uma boa con vi vên cia no cam po, uma vez
que é di fí cil con ter a vi o lên cia. A es tru tu ra po li ci al está 
des pre pa ra da para con ter a cri mi na li da de, não há
uma po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca que tor ne qua li fi ca -
do o po li ci al, que dê a ele ar ma men to ade qua do e
me lhor re mu ne ra ção, en fim, que co lo que o po li ci al a
ser vi ço da so ci e da de. 

O cer to é que o de sem pre go e a vi o lên cia são
pro ble mas não ape nas das gran des me tró po les do
Sul do País, como Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e até
Bra sí lia, mas tam bém das po pu la ções do Nor des te
do Bra sil – e Ser gi pe, in fe liz men te, não está fora des -
se pro ces so.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res,
nós, que es ta mos ple i te an do o re tor no ao Se na do Fe -
de ral, as su mi mos o com pro mis so com a po pu la ção
de lu tar com unhas e den tes e com to das as nos sas
for ças, como fi ze mos aqui nes ta Casa, para o re tor no
da Su de ne, cuja es tru tu ra fe de ral foi ex tin ta. Com
isso, pos si bi li ta re mos ao nos so Nor des te con di ções
de de sen vol vi men to, com ge ra ção de em pre go e ren -
da, ata ca re mos, en fim, os gran des pro ble mas ati nen -
tes ao sub de sen vol vi men to, que está se tor nan do
crô ni co na nos sa re gião.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª a be ne vo lên cia 
de, nes te fi nal de ses são, per mi tir que eu fa las se so -
bre o meu pe que ni no Esta do de Ser gi pe, ao qual te -
nho or gu lho de ser vir nes te Se na do Fe de ral. Te nho
cer te za ab so lu ta de que, com as mu dan ças que vi rão
com es tas ele i ções, ele i to que será um can di da to da
Opo si ção, com uma pro pos ta nova, com uma men sa -
gem nova, mer gu lha re mos num novo Bra sil que não
se sub me ta aos ca pri chos do ca pi tal fi nan ce i ro in ter -
na ci o nal, que não se sub me ta às im po si ções dos
Esta dos Uni dos que que rem, a qual quer cus to, nos sa
ade são à Alca – Área de Li vre Co mér cio das Amé ri -
cas – o que, a meu ver, se ria um de sas tre para o nos -
so País. 

Apro ve i to a opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, para
di zer que vi si tan do – jun ta men te com o Se na dor José
Edu ar do Du tra e com ou tros com pa nhe i ros – a ci da de 
de Por to da Fo lha pude ob ser var o de sen ro lar do ple -
bis ci to da Alca, que está sen do re a li za do em todo o
Bra sil, no pe río do de 1º a 7 de se tem bro. Encon tra -
mos uma urna onde es ta vam sen do re co lhi dos os vo -
tos con tra ou a fa vor da Alca. Tive a opor tu ni da de de
lá de po si tar meu voto, de re gis trar mi nha pre sen ça, e

de ma ni fes tar mi nha opi nião con trá ria ao que con si -
de ro um acor do al ta men te pre ju di ci al. Ao in vés de
pen sar mos em um blo co eco nô mi co en vol ven do os
Esta dos Uni dos que, como sa be mos, têm qua se o
mo no pó lio da ri que za das Amé ri cas, de ve ría mos
pen sar em for ta le cer o Mer co sul. Pre ci sa mos cri ar
con di ções para que em nos so blo co eco nô mi co in -
gres sem mais pa í ses da Amé ri ca La ti na. Assim, com
uma po si ção mais for ta le ci da, te re mos pa í ses com di -
fi cul da des se me lhan tes, com gra us de de sen vol vi -
men to en gen dra dos de for ma se me lhan te e po de re -
mos for mar um gru po para co i bir as cha ma das bar re i -
ras al fan de gá ri as im pos tas pe los pa í ses ri cos, pe los
pa í ses de sen vol vi dos. Só as sim, po de re mos com pe tir 
no mer ca do in ter na ci o nal em igual da de de con di -
ções, fa zen do uma re for ma tri bu tá ria con sis ten te no
País e nos pa í ses que fa zem par te do blo co de modo
a en fren tar os pro du tos im por ta dos do Mer ca do Co -
mum Eu ro peu e dos pró pri os Esta dos Uni dos, re for -
ma que ve nha a de so ne rar a pro du ção, re du zir o cus -
to Bra sil e es ta be le cer a cha ma da iso no mia tri bu tá ria
com nos sos con cor ren tes na área in ter na ci o nal. Aí
sim, em pé de igual da de, po de re mos en fren tar o co -
mér cio in ter na ci o nal.

Na re a li da de, com o que está sen do pro pos to,
os Esta dos Uni dos tor nar-se-ão mais for tes e sub me -
te rão o País a um es ta do de co lo ni za ção eter na, o
que não ire mos ace i tar de for ma al gu ma. Te nho ab so -
lu ta cer te za de que o acor do ne fas to pro pos to pelo
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so será re pu di a do 
de uma vez por to das pelo Con gres so Na ci o nal, pela
Câ ma ra dos De pu ta dos e pelo Se na do da Re pú bli ca.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor José Edu ar do Du tra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro -
ve i to o pro nun ci a men to do Se na dor Anto nio Car los
Va la da res para tam bém fa zer al gu mas re fle xões so -
bre ques tões que têm sido le van ta das nas nos sas di -
ver sas vi a gens, em con ver sas com a po pu la ção; tra -
ta-se de al gu mas an gús ti as e pre o cu pa ções que a
po pu la ção bra si le i ra vem de mons tran do.

Acre di to que, se fo rem fe i tas pes qui sas – e já vi
os re sul ta dos de al gu mas – a res pe i to das duas prin -
ci pa is pre o cu pa ções que o bra si le i ro tem hoje – e isso 
vale tan to para as ci da des gran des quan to pe que nas
nas di ver sas re giões do Bra sil –, sem dú vi da al gu ma,
a se gu ran ça e o de sem pre go se rão ci ta dos com ma i -
or fre qüên cia. E não é à toa que am bas têm uma re la -
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ção en tre si. Não é ne nhu ma no vi da de di zer que o es -
gar ça men to do te ci do so ci al, o au men to das de si gual -
da des so ci a is, o au men to do de sem pre go são fon tes
da vi o lên cia e da in se gu ran ça que hoje pre o cu pam
mi lhões de pais e mães de fa mí lia bra si le i ros. A so ci e -
da de bra si le i ra está per den do uma par ce la da qui lo
que é o ma i or pa tri mô nio de qual quer país, de qual -
quer Esta do: a ju ven tu de, da qual uma par te ex pres si -
va, por fal ta de pers pec ti va, por que da da sua
auto-es ti ma, por não en con trar em pre go, aca ba se
en tre gan do à mar gi na li da de, ao trá fi co de dro gas, à
pros ti tu i ção.

Nós dos Par ti dos de Esquer da sem pre ti ve mos
di fi cul da de em de ba ter se gu ran ça por que, de modo
ge ral, tí nha mos uma cer ta ten dên cia a fi car me ra -
men te no dis cur so so ci o ló gi co – que é vá li do, que é
real. Sem pre ti ve mos di fi cul da des em ir um pou co
além dis so. Fe liz men te, cre io que te mos su pe ra do
essa ques tão nos úl ti mos anos e te mos tido con di -
ções de for mu lar pro pos tas con cre tas a cur to, mé dio
e lon go pra zos para ata car esse pro ble ma fun da men -
tal hoje para o Bra sil, que é a ques tão da se gu ran ça.
Pro ble ma que afli ge to dos os bra si le i ros, que não é
es pe cí fi co das pe ri fe ri as das gran des ci da des, em bo -
ra sa i ba mos que nes ses lo ca is ele é ain da mais gra ve. 
Nós que per cor re mos todo o ser tão ser gi pa no – como 
já re gis trou o Se na dor Anto nio Car los Va la da res – te -
mos vis to que essa é uma pre o cu pa ção do ho mem do 
cam po, do ser ta ne jo. Há hoje um au men to de rou bo
de gado e de cri a ções nas pe que nas pro pri e da des do 
ser tão do Nor des te de um modo ge ral, o que tem
agra va do o grau de in se gu ran ça da po pu la ção. É ne -
ces sá rio que o Esta do se em pe nhe para di mi nu ir
esse pro ble ma, com bi nan do as duas for mas de atu a -
ção que ne ces sa ri a men te de ve rão ser de sen vol vi das: 
o in ves ti men to na área so ci al, na edu ca ção e o in ves -
ti men to na ge ra ção de em pre go, a fim de es tan car a
pro du ção de mais vi o lên cia. O in ves ti men to em me di -
das de na tu re za es tru tu ral do apa re lho de se gu ran ça
irá mo der ni zá-lo, ga ran tir que ele pre vi na o cri me e o
com ba ta. Não há gran des no vi da des em re la ção às
pro pos tas apre sen ta das. To das fa lam a res pe i to da
in te gra ção en tre a Po lí cia Ci vil e a Po lí cia Mi li tar. Não
se tra ta da ques tão da uni fi ca ção. Eu, par ti cu lar men -
te, sou a fa vor dela. Mas esse é um tema que tem um
ca rá ter po lê mi co bas tan te gran de e que pres su põe,
in clu si ve, uma emen da cons ti tu ci o nal para que seja
apro va do. Mas a uni fi ca ção só se dará se pre ce di da
de um pro ces so de in te gra ção en tre a Po lí cia Ci vil e a
Mi li tar.

É ne ces sá rio que a so ci e da de de um modo ge -
ral seja in se ri da por meio das suas or ga ni za ções e

das suas en ti da des re pre sen ta ti vas na dis cus são so -
bre a se gu ran ça pú bli ca. A se gu ran ça não in te res sa
ape nas à Po lí cia ou ao Go ver no. Ela in te res sa prin ci -
pal men te ao con jun to da so ci e da de. Por tan to, essa
so ci e da de de ve rá es tar re pre sen ta da em to dos os or -
ga nis mos par ti ci pan tes da dis cus são, não só da po lí -
ti ca de se gu ran ça mas tam bém do as pec to or ça men -
tá rio. Daí a ne ces si da de dos con se lhos na ci o nal, es -
ta du a is e mu ni ci pa is de se gu ran ça pú bli ca em que a
so ci e da de, por meio de suas en ti da des re pre sen ta ti -
vas, ve nha a par ti ci par ati va men te des se de ba te, in -
clu si ve com su ges tões quan to à de fi ni ção das li nhas
ge ra is de se gu ran ça.

Não adi an ta fa lar em se gu ran ça pú bli ca sem in -
ves tir na que le que é o seu agen te prin ci pal: o po li ci al.
Di zer que é pos sí vel ga ran tir a se gu ran ça do ci da dão
na sua ple ni tu de, com com pe tên cia e qua li da de, sem
for ne cer tre i na men to para as pes so as res pon sá ve is
por de sem pe nhar esse pa pel, sem lhes dar equi pa -
men to para ga ran tir a sua pró pria se gu ran ça, sem
lhes dar sa lá rio dig no, é fi car so men te no dis cur so so -
bre me lho ria da se gu ran ça sem efe ti va men te ga ran -
ti-la. Digo isso ao lado do Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, re co nhe ci do por toda a so ci e da de ser gi pa na, 
par ti cu lar men te pe los po li ci a is mi li ta res do nos so
Esta do, como o Go ver na dor que mais fez, do pon to
de vis ta sa la ri al e de con di ções de tra ba lho, por essa
im por tan te cor po ra ção. Tam bém não se pode es que -
cer o in ves ti men to que, ne ces sa ri a men te, pre ci sa ser
fe i to na área de po lí cia téc ni ca, de pro ces sos de in -
ves ti ga ção, a fim de que os cri mes ve nham a ser elu -
ci da dos de for ma ci en tí fi ca e não ape nas no ve lho e
tra di ci o nal pro ces so que, in fe liz men te, ain da aca ba
pre va le cen do em gran de par te das de le ga ci as no
Bra sil: o da pan ca da.

Por tan to, Sr. Pre si den te, este é um tema que,
como eu já dis se, está re la ci o na do di re ta men te com a 
ques tão so ci al e a re to ma da do cres ci men to eco nô -
mi co, do in ves ti men to e do pró prio mo de lo de de sen -
vol vi men to. Ne ces sa ri a men te, ele deve ser ob je to de
dis cus são e de pre o cu pa ção dos de mo cra tas, até
por que nós sa be mos que, quan do sur ge essa si tu a -
ção de in se gu ran ça, aca bam vi ce jan do al gu mas pro -
pos tas ab so lu ta men te me di e va is de po lí ti ca de ex ter -
mí nio, de pena de mor te, como se isso fos se re sol ver
o pro ble ma.

O nos so Esta do de Ser gi pe, in fe liz men te, em
anos pas sa dos, aca bou sen do ci ta do em re la tó rio da
Anis tia Inter na ci o nal em fun ção do pro je to cha ma do
de A Mis são, que de sen vol veu ver da de i ra po lí ti ca de
ex ter mí nio no in te ri or de Ser gi pe, par ti cu lar men te no
ser tão. O pior é que hoje esse tipo de ação é ob je to de 
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de ba te na cam pa nha ele i to ral de um can di da to que
abor da isso como algo po si ti vo, di zen do que na que la
épo ca ga ran tia-se se gu ran ça aos ci da dãos. Na ver -
da de, ocor reu o ex ter mí nio de ban di dos e de seus pa -
ren tes e tam bém de pes so as ho nes tas, o que, de for -
ma ne nhu ma, tem pro mo vi do se gu ran ça ao ser ta ne jo 
ou com ba ti do a vi o lên cia. Na re a li da de, o que hou ve
foi um mo men to de ter ror, de pa vor, que, a prin cí pio,
cer ta men te ser viu para es pan tar a mar gi na li da de.
Con tu do, não se tra ta ab so lu ta men te de me di da efi -
caz a mé dio e lon go pra zos, por que aca ba vol tan -
do-se con tra os agen tes da que le tipo de ação.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor José 
Edu ar do Du tra?

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Pois não, com mu i to pra zer, ilus tre Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor José Edu ar do Du tra, V. Exª está re al men te
fo ca li zan do um as sun to da mais alta im por tân cia para 
a so ci e da de bra si le i ra. Esse é um tema atu al, que tem 
sido mo ti vo de de ba tes não ape nas no Se na do Fe de -
ral, mas tam bém e no ta da men te na cam pa nha ele i to -
ral. To dos os can di da tos es tão pro me ten do aca bar
com a vi o lên cia. Além de po li ci a men to os ten si vo, é
pre ci so dar à po lí cia es tru tu ra para o bom fun ci o na -
men to, com pre pa ro e qua li fi ca ção ade qua da, com re -
mu ne ra ção com pa tí vel com o exer cí cio de fun ção tão
ar ris ca da quan to a de po li ci al. Além dis so, te mos de
nos pre o cu par com a edu ca ção ge ne ra li za da. Há,
nes te mo men to, a pre o cu pa ção com a bol sa es co la.
Sem dú vi da, essa ofer ta do Po der Pú bli co atrai, por -
que quan to mais cri an ças es ti ve rem na es co la mais
pos si bi li da de de re mu ne ra ção para as fa mí li as po -
bres. Entre tan to, acre di to que a edu ca ção não se res -
trin ge à ofer ta de bol sa es co la. Ela in clui tam bém o
pre pa ro in te lec tu al dos pro fes so res, a qua li fi ca ção e o 
tre i na men to pro fis si o nal de les, a re a li za ção de cur sos 
in ten si vos para o ma gis té rio, além de in cen ti vos para
que con ti nu em na sua ati vi da de. Hoje há um de ses tí -
mu lo com ple to não só de pro fes so res do en si no fun -
da men tal, como tam bém de pro fes so res do en si no
su pe ri or, por que a re mu ne ra ção, re al men te, é mu i to
ba i xa. Por isso mu i tos es tão aban do nan do a sua ati vi -
da de. Então, in ves tir na edu ca ção sig ni fi ca in ves tir na
cri an ça, no ho mem de ama nhã. Quer di zer, a se gu -
ran ça pú bli ca é im por tan te, sem dú vi da, mas a base
fun da men tal para uma so ci e da de or ga ni za da, me nos
vi o len ta e ca paz de en fren tar os de sa fi os do de sen -
vol vi men to eco nô mi co, é a edu ca ção. Eu gos ta ria de
apro ve i tar a opor tu ni da de em que V. Exª se re fe re a

as sun tos tão atu a is, para fa zer uma crí ti ca ao Go ver -
no no que diz res pe i to à re for ma tri bu tá ria. Eu fa lei an -
tes, mas es que ci de re fe rir-me a esse pon to. A re for -
ma tri bu tá ria tem sido re cla ma da des de 1995, quan do 
o Go ver no en vi ou ao Con gres so Na ci o nal a PEC n.º
175/95, épo ca em que o Se na dor José Ser ra, atu al
can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca, era Mi nis tro do
Pla ne ja men to e Orça men to. Ora, essa pro pos ta teve
pa re cer fa vo rá vel do De pu ta do Mus sa De mes. Hou ve
am pla dis cus são, en vol ven do em pre sá ri os e seg men -
tos in te res sa dos na apro va ção de uma re for ma que
vi es se a pro te ger a pro du ção, o as sa la ri a do, o tra ba -
lho e, afi nal, a nos sa eco no mia. Entre tan to, essa re -
for ma tri bu tá ria não ocor reu, por que o Go ver no, na
prá ti ca, man dou que a Câ ma ra dos De pu ta dos a en -
ter ras se, ou seja, a co lo cas se numa ga ve ta, onde ela
con ti nua. De re pen te ve mos a cri se da ele va ção do
dó lar e o Go ver no, pres si o na do por essa cri se, re sol -
veu cri ar uma mi nir re for ma. Ora, ao ler um ar ti go hoje, 
vi que ela tem van ta gens e des van ta gens para a so ci -
e da de. Co me ça rei ci tan do uma van ta gem: ela per mi -
te uma de du ção no Impos to de Ren da das em pre sas
que es tão in ves tin do em ino va ção tec no ló gi ca e em
pes qui sa. Con si de ro mu i to bom que o Go ver no pro -
po nha isso. Ago ra, apon ta rei uma des van ta gem, prin -
ci pal men te para os mais po bres. Ulti ma men te, fo mos
sa cri fi ca dos com a alta do pre ço do gás de co zi nha,
que é um in su mo im por tan te para to das as do -
nas-de-casa do Bra sil. O Go ver no au men tou o pre ço
para R$30,00; como hou ve re cla ma ção ge ne ra li za da, 
re sol veu ba i xá-lo um pou co. O Go ver no re ti rou a in ci -
dên cia do PIS so bre al guns pro du tos, en tre tan to de i -
xou de lado o óleo di e sel e o gás de co zi nha. O di e sel
é o com bus tí vel res pon sá vel pelo trans por te de to das
as mer ca do ri as no Bra sil, já que o trans por te fer ro viá -
rio e o ma rí ti mo pra ti ca men te não exis tem. Ape sar de
ser o car ro-che fe do trans por te bra si le i ro, não re ce be
ne nhum in cen ti vo. Ao con trá rio, con ti nua com as alí -
quo tas mais al tas, mais de 2,5%. O mes mo ocor reu
com o gás de co zi nha, que tam bém não ob te ve ne -
nhum in cen ti vo do Go ver no na me di da pro vi só ria que
tra tou des sa mi nir re for ma tri bu tá ria. Fez-se uma re -
for ma tri bu tá ria, sa cri fi can do se to res da eco no mia,
como os con su mi do res de ba i xa ren da, e um se tor tão 
im por tan te quan to o dos trans por tes, cuja base é o
óleo di e sel. É uma ini qüi da de essa re for ma tri bu tá ria,
a qual não terá ne nhu ma con se qüên cia para o de sen -
vol vi men to do País. Acre di to até que o Go ver no bra si -
le i ro fez isso para di zer ao FMI que es ta va to man do
al gu ma ati tu de em face da cri se avas sa la do ra que se
aba teu so bre o Bra sil com a des va lo ri za ção da nos sa
mo e da.
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Se na dor José Edu ar do Du tra, agra de ço a V. Exª
a pa ciên cia com que me ou viu nes se lon go apar te no
qual fa lei de vá ri os as sun tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la -
da res, pelo seu apar te. V. Exª tra tou de ou tros as sun -
tos por que re al men te são in ter-re la ci o na dos. Isso
acon te ce quan do dis cu ti mos po lí ti ca. Sa be mos que a
vi o lên cia e a se gu ran ça têm a ver com a edu ca ção,
com as con di ções so ci a is e com o em pre go. Ao fa lar -
mos de em pre go ne ces sa ri a men te te mos de fa lar em
po lí ti ca eco nô mi ca, em mo de lo de de sen vol vi men to
e, con se qüen te men te, aca ba mos de sa guan do na dis -
cus são dos im pos tos.

Vou co me çar pela ques tão fi nal, a da re for ma tri -
bu tá ria, as sun to que foi de ba ti do du ran te mu i to tem po 
no Con gres so Na ci o nal. Esse é um tema so bre o qual
só há con sen so no tí tu lo, por que to dos di zem que são
a fa vor de uma re for ma tri bu tá ria. O pro ble ma con sis -
te em sa ber qual re for ma tri bu tá ria e como con ci li ar
os di ver sos in te res ses. Qu an do fa lam de re for ma tri -
bu tá ria os em pre sá ri os pen sam em di mi nu ir im pos to;
o Go ver no, por sua vez, pen sa em au men tar a ar re ca -
da ção. Além dis so há a ques tão da com pa ti bi li za ção
en tre a dis tri bu i ção dos im pos tos. Vi ve mos numa fe -
de ra ção, por tan to é pre ci so ha ver a dis tri bu i ção en tre
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, to da via, ne nhum dos
en tes fe de ra dos quer per der re cur sos; daí a di fi cul da -
de de se che gar a um con sen so mí ni mo.

É fato que o Con gres so Na ci o nal con se guiu
cons tru ir um con sen so mí ni mo, que re sul tou no re la -
tó rio do De pu ta do Mus sa De mes na Co mis são Espe -
ci al da Câ ma ra dos De pu ta dos. Aque le con sen so não 
evo lu iu por que o Go ver no con cre ta men te “bo tou uma
pe dra em cima” e im pe diu que a dis cus são da que le
as sun to con ti nu as se.

Ne ces sa ri a men te o novo Go ver no, seja qual for
o Pre si den te que as su mir – na tu ral men te es pe ro que
seja o can di da to que apóio, Luiz Iná cio Lula da Sil va
–, terá de re dis cu tir essa ques tão, até por que a pror -
ro ga ção da co bran ça da CPMF no ano que vem foi
apro va da, mas com uma alí quo ta sim bó li ca, com ob -
je ti vo me ra men te fis ca li za tó rio. Des sa for ma, fon tes
al ter na ti vas de re ce i ta para o País de ve rão ser en con -
tra das. Em fun ção dis so, obri ga to ri a men te o Con -
gres so Na ci o nal terá de se de bru çar so bre a ques tão
da re for ma tri bu tá ria.

Sei que ain da há Se na do res ins cri tos para fa lar,
por isso con clu i rei meu pro nun ci a men to. Antes, po -
rém, de se jo di zer que, nes te mo men to em que es ta -
mos to dos em cam pa nha ele i to ral dis cu tin do di ver sos 
te mas, é in te res san te que as vá ri as pro pos tas se jam

de ba ti das, até por que é des sa for ma que o ele i tor faz
sua es co lha. Sa be mos que es co lher ape nas pe los
dis cur sos não é fá cil, pois ja ma is um can di da to a Go -
ver na dor, a Pre fe i to ou a Pre si den te irá à te le vi são ou
a um pa lan que di zer que não in ves ti rá em edu ca ção,
sa ú de, trans por te ou ge ra ção de em pre go. Com cer -
te za, se sur gir al gum lou co que o faça não será ele i to. 

O pro ble ma está em es ta be le cer até que pon to
os pro je tos, as pro pos tas, os pro gra mas de Go ver no
são me ras de cla ra ções de in ten ção ou um com pro -
mis so efe ti vo dos can di da tos ou par ti dos po lí ti cos.
Pen so que o me lhor cri té rio ain da é a prá ti ca da ver -
da de: ve ri fi car o pas sa do, a tra je tó ria e os com pro mis -
sos de cada par ti do po lí ti co para que o ele i tor pos sa
fa zer sua es co lha.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do. De an te mão,
peço des cul pas por alon gar-me além do pre vis to no
Re gi men to Inter no. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor, Se na dor José
Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, es ta mos apre -
sen tan do à Mesa um pro je to de re so lu ção que al te ra
a Re so lu ção nº 38, de 2001, do Se na do Fe de ral. O
pro je to pre ten de su pri mir o pa rá gra fo úni co do art. 2º
da re fe ri da re so lu ção. A apro va ção des se pro je to pos -
si bi li ta ao Esta do do Rio Gran de do Sul va ler-se dos
cré di tos jun to ao Fun do de Com pen sa ção de Va ri a -
ções Sa la ri a is – FCVS – para que se jam ce di dos à
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Nes se caso, a amor ti za -
ção da dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do
do Rio Gran de do Sul – IPERGS – jun to à União será
fe i ta pelo go ver no es ta du al do Rio Gran de do Sul.

Eis a jus ti fi ca ti va do pro je to:
A Lei Esta du al nº 11.402, de 29 de de -

zem bro de 1999, au to ri zou o Esta do a as su -
mir a dí vi da re la ti va à car te i ra imo bi liá ria do
Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do do Rio
Gran de do Sul (IPERGS), re fi nan ci a da jun to 
à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de
no vem bro de 1993, bem como a re ce ber
des te e ce der à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
os di re i tos re la ti vos à re fe ri da car te i ra imo bi -
liá ria e os cré di tos do Fun do de Com pen sa -
ção de Va ri a ções Sa la ri a is (FCVS).

No en tan to, inad ver ti da men te, a Re so -
lu ção nº 38 do Se na do Fe de ral, de 19 de
de zem bro de 2001, que au to ri zou o Esta do
do Rio Gran de do Sul a as su mir tal dí vi da,
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dis põe, no Pa rá gra fo Úni co do art. 2º, que “a 
as sun ção re fe ri da no art. 1º far-se-á sem
qua is quer al te ra ções con tra tu a is re la ti vas às 
con di ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e
de ma is con di ções ori gi nal men te pac tu a das”. 
Em con ta tos do Esta do com a Pro cu ra do -
ria-ge ral da Fa zen da Na ci o nal (PGFN) e a
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal (STN), con -
clu iu-se que a re da ção dada não é a mais
ade qua da, uma vez que im pe di ria o Esta do
de dis po ni bi li zar os re fe ri dos cré di tos em
face do Pa rá gra fo Úni co do art. 2º, aci ma
trans cri to. Faz-se, por tan to, ne ces sá ria a re -
vo ga ção do re fe ri do dis po si ti vo da Re so lu -
ção nº 38 para que o Esta do pos sa dar se -
gui men to à ne go ci a ção dos cré di tos do Fun -
do de Com pen sa ção de Va lo res Sa la ri a is da 
car te i ra imo bi liá ria do Insti tu to de Pre vi dên -
cia do Esta do do Rio Gran de do Sul. Nas
tra ta ti vas que vêm sedo man ti das com a
PGFN e com a STN, não foi ve ri fi ca da ne -
nhu ma ob je ção à apro va ção da pro pos ta.
Re ti ra do o Pa rá gra fo Úni co do art. 2º, po de -
rá, en tão, ser pro ces sa da a al te ra ção do dis -
po si ti vo do Con tra to Par ti cu lar de Con fis são
e Com po si ção de dí vi das, fir ma do en tre a
União e o Insti tu to de Pre vi dên cia do Esta do 
do Rio Gran de do Sul, se gun do o qual as li -
be ra ções fe i tas ao agen te pelo Fun do de
Com pen sa ção de Va lo res Sa la ri a is vin cu -
lam-se ao aba ti men to do sal do de ve dor
man ti do jun to ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço (FGTS). Essa con di ção
mos tra-se tam bém pre ju di ci al ao pró prio
FGTS, eis que, em a mes ma vi go ran do,
este re ce be ria tí tu los “Com pen sa ções de
Va lo res Sa la ri a is”, cujo pra zo para res ga te é 
de 30 anos, so men te a par tir de 1.º de ja ne i -
ro de 1997, ao pas so que, em sen do re vo -
ga da essa con di ção, a dí vi da com o Fun do
es ta rá to tal men te amor ti za da em cer ca de
cin co anos.

Assim sen do, pro põe-se a su pres são
de tal dis po si ti vo, me di da que visa re al men -
te be ne fi ci ar e pro pi ci ar con di ções fun ci o na -
is e ope ra ci o na is ao Esta do do Rio Gran de
do Sul nes sa ma té ria, sem que se jam al te -
ra das qua is quer ou tras con di ções do con tra -
to em ques tão, con for me o aci ma ex pos to.
Isso virá em be ne fí cio do Fun do de Ga ran tia 
do Tem po de Ser vi ço e do Go ver no do Esta -
do do Rio Gran de do Sul.

Esse pro je to de re so lu ção, Sr. Pre si den te, vem as -
si na do pe los três Se na do res do Esta do do Rio Gran de
do Sul, qua is se jam, Se na do ra Emi lia Fer nan des, Se na -
dor Pe dro Si mon e este Se na dor, José Fo ga ça.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Chi co Sar to ri.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 65, DE 2002

Alte ra a Re so lu ção nº 38, de 2001,
do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Su pri ma-se o Pa rá gra fo Úni co do art. 2º

da Re so lu ção nº 38, de 2001 do Se na do Fe de ral.
Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de

sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Lei Esta du al nº 11.402, de 29 de de zem bro de
1999, au to ri zou o Esta do a as su mir a dí vi da re la ti va à
car te i ra imo bi liá ria do Insti tu to de Pre vi dên cia do
Esta do do Rio Gran de do Sul (IPERGS), re fi nan ci a da
jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5-11-93,
bem como a re ce ber des te e ce der à Ca i xa Eco nô mi -
ca Fe de ral os di re i tos re la ti vos à re fe ri da car te i ra imo -
bi liá ria e os cré di tos jun to ao Fun do de Com pen sa ção 
de Va ri a ções Sa la ri a is (FCVS).

No en tan to, inad ver ti da men te, a Re so lu ção nº
38 do Se na do Fe de ral, de 19 de de zem bro de 2001,
que au to ri zou o Esta do do Rio Gran de do Sul a as su -
mir tal dí vi da, dis põe, no Pa rá gra fo Úni co do art. 2º,
que... “A as sun ção re fe ri da no art. 1º far-se-á sem
qua is quer al te ra ções con tra tu a is, re la ti vas as con di -
ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e de ma is con di -
ções ori gi nal men te pac tu a das.” Em con ta tos do Esta -
do com a Pro cu ra do ria- Ge ral da Fa zen da Na ci o nal
(PGFN) e Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal  (STN),
con clu iu-se que a re da ção dada não é a mais ade -
qua da, uma vez que im pe di ria o Esta do de dis po ni bi li -
zar os re fe ri dos cré di tos, em face do Pa rá gra fo Úni co
do art. 2º, aci ma trans cri to. Faz-se, por tan to, ne ces sá -
ria à re vo ga ção do mes mo, para que o Esta do pos sa
dar se gui men to à ne go ci a ção dos cré di tos de FCVS
da car te i ra imo bi liá ria do IPERGS. Nas tra ta ti vas que
vem sen do man ti das com a PGFN e com a STN, não
foi ve ri fi ca da ne nhu ma ob je ção à apro va ção da pro -
pos ta. Re ti ra do o Pa rá gra fo Úni co do art. 2º, po de rá,
en tão, ser pro ces sa da a al te ra ção do dis po si ti vo do
Con tra to Par ti cu lar de con fis são e com po si ção de Dí -
vi das, fir ma do en tre a União e o IPERGS, se gun do o
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qual as li be ra ções fe i tas ao agen te pelo FCVS vin cu -
lam-se ao aba ti men to do sal do de ve dor man ti do jun to 
ao Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço (FGTS).
Esta con di ção mos tra-se tam bém pre ju di ci al ao pró -
prio FGTS, eis que, em a mes ma vi go ran do, este re -
ce be ria tí tu los “CVS”, cujo pra zo para res ga te é de 30
anos a par tir de 1º-1-1997, ao pas so em que, em sen -
do re vo ga da tal con di ção, a dí vi da com o Fun do es ta -
rá to tal men te amor ti za da em cer ca de cin co anos.

Assim sen do, pro põe-se a su pres são de tal dis -
po si ti vo, me di da que, sem que se jam al te ra das qua is -
quer ou tras con di ções do Con tra to em ques tão, con -
for me o aci ma ex pos to, virá em be ne fí cio tan to do
FGTS quan to do es ta do do Rio Gran de do Sul.

Sala das Ses sões, 3 de se tem bro de 2002. –
Emí lia Fer nan des – Pe dro Si mon – José Fo ga ça.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Ra mez Te bet, Pre si den te, nos ter mos do art. 48,
item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2001

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de do 
Sul a as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre -
vi dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul 
(IPERGS), re fi nan ci a da jun to à União ao
am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no vem -
bro de 1993, cujo va lor em 1º de no vem -
bro de 2000 era de R$381.688.640,62 (tre -
zen tos e oi ten ta e um mi lhões, se is cen -
tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos e qua -
ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Rio Gran de do Sul au to ri -

za do a as su mir a dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia do 
Esta do do Rio Gran de do Sul (IPERGS), re fi nan ci a da
jun to à União ao am pa ro da Lei nº 8.727, de 5 de no -
vem bro de 1993, cujo va lor, em 1º de no vem bro de
2000, era de R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten ta e
um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is cen tos 
e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos).

Pa rá gra fo úni co. As dí vi das ob je to da as sun ção
au to ri za da no ca put cor res pon dem às re la ti vas à car -
te i ra de cré di to imo bi liá rio do re fe ri do Insti tu to de Pre -
vi dên cia, que fo ram re fi nan ci a das jun to à União, nos
ter mos da men ci o na da lei, que à épo ca cons ti tu ía a
base le gal nor ma ti za do ra do pro ces so de re fi nan ci a -
men to de dí vi das es ta du a is e de suas en ti da des da
ad mi nis tra ção in di re ta com a União.

Art. 2º A as sun ção da dí vi da re fe ri da no art. 1º
de ve rá ser re a li za da com as se guin tes ca rac te rís ti cas 
bá si cas:

I – cre dor: União, ten do o Ban co do Bra sil como
seu agen te fi nan ce i ro;

II – de ve dor: Esta do do Rio Gran de do Sul;
III – va lor: R$381.688.640,62 (tre zen tos e oi ten -

ta e um mi lhões, se is cen tos e oi ten ta e oito mil, se is -
cen tos e qua ren ta re a is e ses sen ta e dois cen ta vos),
em 1º de no vem bro de 2000, já in clu í dos um mon tan -
te equi va len te a R$4.089.672,91 (qua tro mi lhões, oi -
ten ta e nove mil, se is cen tos e se ten ta e dois re a is e
no ven ta e um cen ta vos), re fe ren tes a dí vi da ven ci da e 
não paga;

IV – pra zo: 240 (du zen tos e qua ren ta) me ses,
sen do a pri me i ra pres ta ção ven ci da em 1º de abril de
1994 e a úl ti ma em 1º de mar ço de 2014.

Pa rá gra fo úni co. A as sun ção re fe ri da no art. 1º
far-se-á sem qua is quer al te ra ções con tra tu a is re la ti -
vas às con di ções fi nan ce i ras, en car gos, pra zos e de -
ma is con di ções ori gi nal men te pac tu a das.

Art. 3º A au to ri za ção pre vis ta no art. 1º é con di ci -
o na da a que o Esta do do Rio Gran de do Sul vin cu le,
como con tra ga ran ti as à União, as trans fe rên ci as
cons ti tu ci o na is de re ce i tas tri bu tá ri as a que faz jus,
com ple men ta das por suas re ce i tas pró pri as, e ou tras
em di re i to ad mi ti das, me di an te for ma li za ção de con -
tra to de ga ran tia, po den do o Go ver no Fe de ral re ter
im por tân ci as ne ces sá ri as di re ta men te das con tas
cen tra li za do ras da ar re ca da ção do Esta do.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so -
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 270
(du zen tos e se ten ta) dias, con ta do a par tir de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 19 de de zem bro de 2001. – Se -
na dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fica
aber to o pra zo de cin co dias úte is para o re ce bi men to
de emen das pe ran te a Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Car los Be zer ra e
Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é dra má ti ca a si tu -
a ção das ro do vi as fe de ra is no Esta do de Go iás.

Tra go a este co len do Ple ná rio mi nha pro fun da
pre o cu pa ção, ex pres sa nes sa for ma con tun den te,
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por que afli ge ter ri vel men te meu co ra ção ver o ex tra or di -
ná rio es for ço pro du ti vo do agri cul tor go i a no ame a ça do
de se ve ros pre ju í zos pe las imen sas di fi cul da des que fa -
tal men te en fren ta rá para es co ar a pre sen te sa fra.

E se tra ta, com efe i to, de um es for ço ex tra or di -
ná rio. Esta mos co lhen do uma sa fra re cor de. No en -
tan to, a pre cá ria si tu a ção da ma lha ro do viá ria fe de ral
no Esta do evi den cia que boa par te do jus to ren di men -
to que o agri cul tor de ve ria ter em re tri bu i ção a seu tra -
ba lho se per de rá ao lon go das es tra das se mi des tru í -
das. Re fi ro-me ao pre ju í zo que virá na for ma de ve í cu -
los da ni fi ca dos, fre tes en ca re ci dos e re tar da men to do 
trans por te da pro du ção.

Não es tou aqui, Srªs e Srs. Se na do res, co me -
ten do ne nhum exa ge ro. A si tu a ção é, de fato, ca tas -
tró fi ca. Mais da me ta de dos 4 mil e 200 qui lô me tros
das BRs que cor tam o Esta do apre sen tam con di ções
de re gu lar a ruim. E, o que é pior: como não há pers -
pec ti va de re pa ros, os pro ble mas fi ca rão ain da mais
gra ves com o iní cio da es ta ção chu vo sa que se avi zi -
nha. Te re mos mais bu ra cos, mais ato le i ros, mais ve í -
cu los que bra dos.

Mu i tos tre chos das ro do vi as go i a nas mais pa re -
cem ce ná rio de um rali. Na ver da de, le van ta men to fe i to
pelo Guia Qu a tro Ro das re ve la que Go iás tem a se gun -
da pior ma lha ro do viá ria do País, com 755 qui lô me tros
em si tu a ção pre cá ria. Como o pe río do de es ti a gem já
está che gan do ao fim sem que as obras mí ni mas ne -
ces sá ri as te nham sido fe i tas, al guns mu ni cí pi os fi ca rão,
com o iní cio das chu vas, pra ti ca men te iso la dos.

Na raiz des se qua dro bi so nho de de te ri o ra ção
de nos sa in fra-es tru tu ra de trans por tes, está a bru tal
re ten ção dos re cur sos or ça men tá ri os fe de ra is pre vis -
tos para a ma nu ten ção, res ta u ra ção e me lho ria das
es tra das go i a nas. Afi nal, dos 232 mi lhões de re a is de -
fi ni dos no Orça men to da União de 2002 para as es tra -
das de Go iás, ape nas 93 mi lhões de re a is fo ram li be -
ra dos. E, mes mo quan to a essa par ce la, não há pre vi -
são de quan do os re pas ses vi rão a ocor rer.

Como de há bi to, a re ten ção das ver bas acon te ce
com base nas já gas tas ale ga ções de ne ces si da de de
ade quar des pe sas e re ce i tas no Orça men to da União.
No en tan to, mes mo que ti ves se sido li be ra do o va lor to -
tal ori gi nal men te pre vis to, ele se ria de lon ge in su fi ci en te
para aten der à real ne ces si da de de obras nas ro do vi as
do Esta do. De acor do com in for ma ções co lhi das jun to
ao De par ta men to Na ci o nal de Infra-es tru tu ra de Trans -
por tes (DNIT), ain da se ri am ne ces sá ri os 50 mi lhões de
re a is ex tra-or ça men tá ri os para obras emer gen ci a is. Se -
gun do o ór gão, 1.250 qui lô me tros de ro do vi as fe de ra is
es tão em es ta do crí ti co em Go iás.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nos sa in -
con for mi da de avul ta na me di da em que a ma i o ria
des ses tre chos em con di ções crí ti cas está lo ca li za da

jus ta men te nas ro do vi as do Su do es te do Esta do,
onde se con cen tra a par ce la mais sig ni fi ca ti va da pro -
du ção agrí co la go i a na.

Nes ses pon tos, as ro do vi as atin gi ram um tal
grau de pre ca ri e da de, que se tor na ram in viá ve is as
ações de mera con ser va ção – tais como as ope ra -
ções tapa-bu ra cos –, fa zen do-se ne ces sá ri as obras
de res ta u ra ção. Na opi nião do che fe da 12ª Uni da de
de Infra-es tru tu ra Ter res tre do DNIT, José Olím pio
Maia Neto, a co ber tu ra da ma lha com uma capa as fál -
ti ca se ria um pa li a ti vo ape nas a cur tís si mo pra zo, até
que fos se pos sí vel pro mo ver a res ta u ra ção. O cus to
para re a li zar a re cons tru ção das pis tas nos 1.250 qui -
lô me tros já men ci o na dos, con tu do, as cen de ria a
nada me nos que 500 mi lhões de re a is, equi va len tes a 
215% do to tal dos re cur sos pre vis tos no Orça men to
da União de 2002 para as es tra das go i a nas.

La men ta vel men te, mu i to pou co da qui lo que é
de ur gên cia ab so lu ta foi re a li za do nas ro do vi as fe de -
ra is que cor tam o Esta do de Go iás nes te pe río do de
seca que se está en cer ran do. Afi nal, no cor ren te ano,
o DNIT pôde dis por ape nas, até o pre sen te mo men to,
da in sig ni fi can te quan tia de 4 mi lhões e 300 mil re a is
para obras de con ser va ção. E, se gun do cál cu los do
ór gão, so men te para a con ser va ção ro ti ne i ra e pre -
ven ti va das es tra das se ri am ne ces sá ri os 46 mi lhões
de re a is anu a is, ou 10 ve zes mais do que o va lor com
o qual o ór gão foi aqui nho a do nes tes pri me i ros oito
me ses do ano.

De fron ta do com ta ma nha es cas sez de re cur -
sos, o DNIT viu-se com pe li do a des ti ná-los ape nas a
ser vi ços es sen ci a is, como ro ça gem, dre na gem, re po -
si ção de si na li za ção e tapa-bu ra cos. A ma i or par te do
di nhe i ro li be ra do aca bou des ti na da para obras em pe -
que nos tre chos es pa lha dos pelo ter ri tó rio es ta du al.

O do lo ro so, Sr. Pre si den te, é que – como afir ma a
sa be do ria po pu lar – quem gas ta mal gas ta em do bro.
Os pro fis si o na is do se tor sa bem mu i to bem que uma
con ser va ção bem fe i ta im pli ca re du zir pela me ta de os
cus tos de ma nu ten ção ao lon go dos anos se guin tes.

No en tan to, com o con tin gen ci a men to por par te
do Go ver no Fe de ral das ver bas pre vis tas para 2002,
al gu mas obras che ga ram mes mo a ser in ter rom pi das. 
Esse foi o caso do tre cho de 16 qui lô me tros da
BR–060, no Mu ni cí pio de Aná po lis, que in clui a cons -
tru ção de um vi a du to, cu jas obras es tão pra ti ca men te
pa ra das em fun ção da fal ta de di nhe i ro. E o Go ver no
se mos tra in sen sí vel, in clu si ve, para os cus tos ad vin -
dos des sas pa ra li sa ções. Afi nal, a obra pa ra li sa da
não está pres tan do o ser vi ço para o qual foi pla ne ja da 
e, ain da as sim, exi ge cus tos de ma nu ten ção, sob
pena de pro gres si va de te ri o ra ção.
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A úni ca ex ce ção a esse qua dro de suma gra vi -
da de são as ro do vi as aten di das pelo Pro gra ma Nos -
sa Estra da, que ga ran te a con tra ta ção de
mão-de-obra ter ce i ri za da para pro mo ver a res ta u ra -
ção e ma nu ten ção das ro do vi as fe de ra is por um pe -
río do de cin co anos. Isso acon te ce por que os re cur -
sos des se pro gra ma são pro ve ni en tes do Ban co Mun -
di al e sua li be ra ção é con di ci o na da à con tra par ti da do 
Go ver no Fe de ral, mo ti vo pelo qual suas ver bas não
fo ram re ti das. No en tan to, ape nas 712 qui lô me tros de
es tra das são aten di das pelo pro gra ma, to das elas lo -
ca li za das no en tor no do Dis tri to Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, to dos
aque les que tra fe gam pe las ro do vi as fe de ra is no
Esta do de Go iás so frem com as con di ções das pis tas, 
que se en con tram pra ti ca men te in tran si tá ve is. Mes -
mo aque les tre chos que fo ram aten di dos por ope ra -
ções tapa-bu ra cos não re sis ti rão às pri me i ras chu vas. 
A sa fra que está sen do co lhi da terá pela fren te ca mi -
nhos mu i to di fí ce is até che gar às in dús tri as trans for -
ma do ras e aos mer ca dos con su mi do res.

Algo pre ci sa ser fe i to com ur gên cia. Por isso, te -
nho con cla ma do toda a Ban ca da go i a na no Con gres -
so Na ci o nal, in de pen den te men te da si gla par ti dá ria
de cada par la men tar, para exer cer mos uma ação
con jun ta jun to ao Go ver no Fe de ral, de modo que pos -
sa mos re ver ter esse qua dro e ga ran tir mais re cur sos
para re cu pe rar as es tra das do nos so Esta do. O mo -
men to exi ge que con gre gue mos to das as for ças de
Go iás em prol des se ob je ti vo co mum de vi tal im por -
tân cia para nos sa eco no mia, para a se gu ran ça e para 
o bem-es tar de nos so povo.

A cam pa nha ele i to ral em cur so, este mo men to
de fi nal de go ver no não po dem ser mo ti vo para pa ra li -
sia fren te a uma si tu a ção de ta ma nha gra vi da de. Os
se to res pro du ti vos e o pró prio povo go i a no não po -
dem es pe rar até a pos se do pró xi mo Pre si den te da
Re pú bli ca para que a dra má ti ca si tu a ção de nos sas
ro do vi as me re ça al gu ma aten ção e al gum cu i da do.
Go iás de pen de enor me men te do trans por te ro do viá -
rio. Estra das como a BR–364 e a BR–452 pre ci sam
de re cu pe ra ção ur gen te.

Enca re ço, por tan to, ao Po der Exe cu ti vo a ime di -
a ta li be ra ção de ver bas para a ma nu ten ção e re cu pe -
ra ção das es tra das fe de ra is do Esta do de Go iás.

De ou tra par te, cha mo a aten ção da Casa para
que, nas dis cus sões re la ti vas ao Orça men to de 2003, 
que em bre ve es ta re mos ini ci an do, tra te mos de as se -
gu rar re cur sos com pa tí ve is com as ne ces si da des de
con ser va ção da ma lha ro do viá ria fe de ral. Como já foi
mu i tas ve zes lem bra do nes ta tri bu na, nos sas es tra -

das cons ti tu em um pa tri mô nio do povo bra si le i ro, cujo 
va lor é cal cu la do em ci fras as tro nô mi cas. Per mi tir sua 
de te ri o ra ção re pre sen ta um ver da de i ro cri me con tra
os in te res ses na ci o na is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 9 de agos to
pró xi mo pas sa do, a Pe tro bras anun ci ou a ma i or des -
co ber ta de óleo dos úl ti mos seis anos no País, um
cam po gi gan te de pe tró leo na Ba cia de Cam pos, lo -
ca li za do na pla ta for ma con ti nen tal do li to ral sul do
Espí ri to San to.

Tra ta-se de óleo de tipo mais pe sa do do que os
dos ou tros gran des cam pos bra si le i ros, o que im pli ca
ma i o res in ves ti men tos em tec no lo gia de pro du ção.
De qual quer for ma, es ti ma-se, pre li mi nar men te, que
a pro du ção diá ria de ve rá ser de 20 mil bar ris por dia.
É um me ga cam po, com re ser vas cal cu la das ini ci al -
men te em 600 mi lhões de bar ris.

Por ser o óleo do novo cam po no li to ral ca pi xa ba 
de um tipo mu i to pe sa do, para cuja re fi na ção não ser -
vem as re fi na ri as que te mos atu al men te, se a Pe tro -
brás qui ser uti li zá-lo no mer ca do in ter no, terá de
cons tru ir uma nova re fi na ria, sen do ne ces sá rio um in -
ves ti men to da or dem de 1 bi lhão de dó la res. Caso
con trá rio, terá de ex por tá-lo e im por tar os de ri va dos
de que ne ces si tar mos, como, de res to, tem sido, em
cer ta me di da, a si tu a ção nos úl ti mos anos.

E essa, Sr. Pre si den te, é jus ta men te a ques tão
que me traz a esta tri bu na: nos sa de pen dên cia cons -
tan te e cres cen te da im por ta ção de de ri va dos de pe -
tró leo, de vi do à in su fi ciên cia de ca pa ci da de de re fi no
ins ta la da no Bra sil. Si tu a ção pe ri go sa, que nos ex põe
ao ris co de de sa bas te ci men to e ao de sem bol so de di -
vi sas, que só ten de a am pli ar-se nos pró xi mos anos.

É o pró prio Go ver no Fe de ral que ad mi te o im -
pas se e con fes sa que ain da não tem cla ros os ca mi -
nhos para re sol vê-lo. Ele aca ba de cons ti tu ir um gru -
po de es tu do para exa mi nar o pro ble ma. A ca pa ci da -
de de re fi no de pe tró leo no País che ga rá a um pon to
de sa tu ra ção já em me a dos de 2003. A par tir daí, será 
ne ces sá rio ex por tar pe tró leo pro du zi do no Bra sil e
im por tar, ain da mais do que já im por ta mos, de ri va dos 
como ga so li na, di e sel, naf ta e gás de co zi nha.

Ima gi ne mos o que esse de se qui lí brio cres cen te
sig ni fi ca rá em ter mos de ame a ça do ra de pen dên cia!
A ga so li na mo vi men ta nos sos mi lhões de au to mó ve -
is. O di e sel é in dis pen sá vel às fro tas de ca mi nhões,
aos tra to res agrí co las e ao trans por te co le ti vo de pas -
sa ge i ros. A naf ta é a raiz da pe tro quí mi ca. O gás de
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co zi nha está na ca te go ria de pro du to de pri me i ra ne -
ces si da de da po pu la ção.

O con su mo na ci o nal de de ri va dos de pe tró leo é
de cer ca de 2 mi lhões de bar ris diá ri os. A ca pa ci da de
de re fi no bra si le i ra é de apro xi ma da men te 1,7 mi -
lhões de bar ris de pe tró leo por dia, dis tri bu í da por 11
re fi na ri as, 8 de las da Pe tro brás. Pre ci sa ría mos acres -
cen tar ao nos so par que de re fi no, nos pró xi mos 8
anos, uma ca pa ci da de de 600 mil bar ris por dia, o que 
da ria duas ou três no vas re fi na ri as de gran de por te.

Há mu i tos anos, nem a Pe tro bras nem em pre -
sas pri va das têm in ves ti do em re fi no. A Pe tro bras
não cons trói re fi na ri as há 20 anos. No pe río do mais
re cen te, isso se tor nou mes mo po lí ti ca ex plí ci ta da
Pe tro bras. Ela cal cu la que cons tru ir e ope rar re fi na -
ri as é mau ne gó cio, já que exis te ex ces so de ca pa -
ci da de de re fi no no mun do e, em con se qüên cia, os
ser vi ços de re fi no são des va lo ri za dos e mal re mu -
ne ra dos. No en tan to, é ób vio que, nes te pon to, o
que é van ta jo so para a Pe tro bras não é bom para o
Bra sil, que fica ex pos to a uma pe ri go sa vul ne ra bi li -
da de, sem le var mos em con ta a ge ra ção de im por -
tan tes em pre gos que te re mos com a cons tru ção e
ope ra ção de no vas re fi na ri as.

Se é in te res se do País ter ma i or ca pa ci da de de
re fi no e se isso, atu al men te, não é atra en te para os in -
ves ti do res do ramo, a so lu ção é cri a rem-se in cen ti vos 
para a ati vi da de, in cen ti vos mu ni ci pa is, es ta du a is e
fe de ra is. Essa é jus ta men te a con clu são de um am plo 
es tu do en co men da do re cen te men te pela ANP –
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo. O es tu do re co nhe ce
que não é atra ti vo o in ves ti men to em re fi na ri as pela
ba i xa re mu ne ra ção do ne gó cio e pela oci o si da de
exis ten te no res to do mun do.

Para o Bra sil, um ce ná rio pes si mis ta, em que
não haja in ves ti men tos em re fi no, pode fa zer sal tar o
dé fi cit atu al, de 1,4 bi lhão de dó la res em co mér cio de
de ri va dos de pe tró leo, para 10 bi lhões, em 2010! Se
con si de ra do um cres ci men to do con su mo de de ri va dos, 
até 2010, de ape nas 3% ao ano, cres ci men to mo des to,
ain da as sim o dé fi cit cres ce ria para 5,2 bi lhões. E isso
ape nas en fo can do o dé fi cit co mer ci al, sem fa lar na
ame a ça es tra té gi ca, que se ria am pli ar des me su ra da -
men te nos sa de pen dên cia em de ri va dos.

Fe liz men te, nos úl ti mos me ses, a Pe tro bras co -
me çou a des per tar di an te do pe ri go. Há al gu mas se -
ma nas, a es ta tal anun ci ou que pre ten de am pli ar e
me lho rar a ca pa ci da de de re fi no, por meio de in ves ti -
men tos pró pri os e em par ce ria com ou tras em pre sas.

Tra ta-se de obras de mo der ni za ção e de adap ta ções
em re fi na ri as já exis ten tes. Já é um pro gres so, mas
nos pa re ce ain da in su fi ci en te.

A Pe tro bras pre vê in ves ti men tos pró pri os de 4,2
bi lhões de dó la res até 2006. Mas são re cur sos, em
gran de par te, des ti na dos a me lho rar a qua li da de, pro -
du ti vi da de e os ín di ces de po lu i ção de suas ins ta la -
ções de re fi no. Não se tra du zi rão em gran de in cre -
men to de pro du ção de de ri va dos: tal vez, no má xi mo,
um au men to de 50 mil bar ris/dia.

É ver da de que uma re fi na ria nova é in ves ti men -
to de vul to: gas tam-se 10 mil dó la res em ins ta la ções,
para cada bar ril re fi na do. Mas já es ta mos no li mi te de
nos sa ca pa ci da de, no sen ti do de que re fi na mos ape -
nas cer ca de 85% do que con su mi mos, o que é o pa -
drão in ter na ci o nal men te re co men da do, e esse per -
cen tu al, de ago ra em di an te, ten de a cair ra pi da men -
te, ano a ano. Na re gião Sul já há um dé fi cit de 47 mil
bar ris/dia; na re gião Nor des te ele é de 171 mil bar -
ris/dia. São de se qui lí bri os re gi o na is in de se já ve is, que 
acen dem uma luz ama re la de ad ver tên cia, em ter mos 
de pe ri go de de sa bas te ci men to.

Sr. Pre si den te, é sa bi do que, em ou tros pa í ses,
são con ce di dos in cen ti vos fis ca is e bar re i ras al fan de -
gá ri as para o se tor de re fi no. É a na tu ral e ló gi ca pro -
cu ra da se gu ran ça con tra o de sa bas te ci men to, ou
ação para evi tar o abas te ci men to pre cá rio. Te re mos
que ado tar me di das se me lhan tes no Bra sil. É pre ci so
tor nar es ses in ves ti men tos mais atra en tes para a Pe -
tro bras e para em pre sas pri va das, na ci o na is ou es -
tran ge i ras. E não se deve des cu i dar, en tre ou tras, da
al ter na ti va de cons tru ir mi nir re fi na ri as, o que dis pen -
sa a mo bi li za ção de gran des mas sas de ca pi tal e
pode ser tec ni ca men te ade qua do, para cer tas re -
giões. As re fi na ri as exis ten tes es tão, hoje, ex ces si va -
men te con cen tra das na re gião Su des te – é a pró pria
ANP que o re co nhe ce.

Sr. Pre si den te, a res pon sa bi li da de da Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo é de ci si va nes ta ques tão: a ca -
pa ci da de de re fi no do País não pode fi car es tag na da.
Ape la mos à ANP para que apres se seus es tu dos,
bem como as ar ti cu la ções ne ces sá ri as com os per ti -
nen tes de ma is ór gãos de go ver no. Não pode fal tar ao
Bra sil o com bus tí vel in dis pen sá vel para ace le rar o
seu de sen vol vi men to e para o bem-es tar de sua po -
pu la ção!

Mu i to obri ga do!

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB/RR) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, Ro ra i ma é um es ta do
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novo e, por isso mes mo, tem um gran de ho ri zon te
pela fren te. É como um li vro que tem ain da mu i tas pá -
gi nas em bran co onde po de mos es cre ver nos sa his -
tó ria com os pró pri os pu nhos. Por isso mes mo, te mos
a van ta gem de cons tru ir um es ta do sem os pro ble -
mas que afe tam os gran des cen tros. Por que co nhe ce -
mos os er ros dos ou tros e, as sim, as nos sas chan ces
de acer tos são mu i to ma i o res.

Apren den do com os er ros do pas sa do, po de -
mos, por exem plo, trans for mar Boa Vis ta numa ci da -
de mo de lo de pro gres so e boa ad mi nis tra ção. O
exem plo de nos sa ca pi tal deve ser um es tí mu lo para
todo o Esta do. Por que só va mos ter uma Ro ra i ma
mais jus ta, como nós que re mos, quan do to dos os mu -
ni cí pi os cres ce rem como Boa Vis ta.

E aí vem a per gun ta: como os ou tros mu ni cí pi os
po dem se apro xi mar do pro je to de sen vol vi men tis ta
de Boa Vis ta? Sim ples: bas ta que cada um cum pra a
sua par te. A pre fe i tu ra, fa zen do uma ad mi nis tra ção
ho nes ta, o go ver no do Esta do, apo i an do pro je tos im -
por tan tes para os mu ni cí pi os, e o povo, co bran do me -
lho ri as to dos os dias, sem can sar.

Eu es tou cum prin do tam bém a mi nha par te. No
Se na do, em Bra sí lia, luto di a ri a men te por pro je tos e
por re cur sos que vão aju dar Ro ra i ma a ser um Esta -
do exem plar. É uma luta ár dua e can sa ti va por que,
as sim como eu, cen te nas de par la men ta res bus cam
tra zer re cur sos para seus es ta dos. É pre ci so, po rém, 
per sis tir, ter for ça e in fluên cia para con se guir o má xi -
mo de ver bas.

Essa per sis tên cia, essa von ta de de bri gar por
Ro ra i ma não me fal tam. Por isso é que a po pu la ção
de mu i tos mu ni cí pi os de meu Esta do pode tes te mu -
nhar as obras que aju dei a re a li zar com a mi nha luta
no Con gres so Na ci o nal. Em São Luiz do Ana uá fo ram 
08 obras. Fora as emen das que já be ne fi ci a ram os
mu ni cí pi os, exis tem mu i tas pro po si ções que es tão
em dis cus são e que po dem tra zer ain da mais pro -
gres so para a nos sa po pu la ção.

O pro gres so de São Luiz do Ana uá é um exem -
plo de que vale a pena lu tar pelo de sen vol vi men to de
nos so Esta do. Cada obra re pre sen ta uma quan ti da de
de em pre go, de tra ba lho que aju dam cen te nas de fa -
mí li as a vi ver com dig ni da de. 

Este tra ba lho que você tem em mãos é uma pe -
que na pres ta ção de con tas de meu tra ba lho no sen ti do 
de for ta le cer a nos sa ter ra e nos sa gen te em nome de
uma Ro ra i ma com pro me ti da com um fu tu ro me lhor.

Mu i to obri ga do.

MUNICÍPIO SÃO LUIZ DO ANAUÁ

01 – Aqui si ção de 01 Tra tor, Equi pa men tos
Agrí co las e 02 Ca mi nhões.

Lo ca li da de: Aten der Pro du to res.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 197.000,00.
Espe ci fi ca ção: 01 Tra tor 4 x 4, 01 gra de ara do ra, 

01 gra de ni ve la do ra, 01 con jun to de la mi na pon tal 4 x
4, 01 plan ta de i ra / adu ba de i ra, 01 car re ta agrí co la e
02 ca mi nhões Agra le.

02 - Cons tru ção de 01 Mer ca do.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 193.000,00.
Espe ci fi ca ção: 18 Box.
03 - Cons tru ção de 01 Cen tro de Sa ú de.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: Mi nis té rio da Sa ú de.
Va lor: R$ 170.000,00.
Estru tu ra: 01 hall de en tra da, 01 re cep ção, 01

área de cir cu la ção, 01 ad mi nis tra ção, 01 copa, 01
sala de ele tro car di o gra ma, 01 far má cia, 01 la bo ra tó -
rio, 01 sala de tri a gem, 01 con sul tó rio mé di co, 01 con -
sul tó rio odon to ló gi co, 01 sala de emer gên cia, 01 sala
de va ci na e 07 ba nhe i ros. 

04 – Cons tru ção de 01 Ter mi nal Ro do viá rio.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUDAM.
Va lor: R$ 236.000,00.
Espe ci fi ca ção: 04 pla ta for mas de em bar que e

de sem bar que de pas sa ge i ros, 03 sa las para ven da
de pas sa gens, 01 ad mi nis tra ção, 01 es cri tó rio, 01
guar da vo lu mes, 01 sala para fis ca li za ção, 01 de pó si -
to, 03 sa las co mer ci a is (01 lan cho ne te e 02 lo jas), 01
co zi nha, 02 ba te ri as de ba nhe i ros.

05 – Cons tru ção de Sis te ma de Esgo ta men -
to Sa ni tá rio.

Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: FUNASA.
Va lor: R$ 800.000,00.
Espe ci fi ca ção: Rua Les ley de Ka ri ta, Av. Boa

Vis ta, Av. Chi co Do i do, Rua Ata li ba G. de Laia, Av.
Tan cre do Ne ves, Rua Gil van Ta va res, Av. São João,
Rua Ge tu lio Var gas, Rua Dan tes de Oli ve i ra, Rua Pa i -
va Bra sil, Av. Sil va e Rua Bra sí lia.

Be ne fi ci an do 365 fa mí li as.
06 – Cons tru ção de Sis te ma de Esgo ta men to 

Sa ni tá rio. 
Lo ca li da de: Sede.
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Uni da de Orça men tá ria: FUNASA.
Va lor: R$ 170.000,00
07 – Cons tru ção de 100 Uni da des Sa ni tá ri as.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: FUNASA.
Va lor: R$ 170.000,00
08 – Aqui si ção de 78 Ca be ças de Gado.
Lo ca li da de: Co mu ni da de Indí ge na Wai-Wai.
Uni da de Orça men tá ria: FUNAI.
Va lor: R$ 49.500,00.
Espe ci fi ca ção: 75 ma tri zes e 3 re pro du to res. 

MUNICÍPIO SÃO LUIZ DO ANAUÁ.

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO
NO CONGRESSO NACIONAL E NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor: Se na dor Ro me ro Jucá.
1 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 132, de 1997.

Au to ri za a cri a ção do Dis tri to Agro pe cuá rio no
Mu ni cí pio de São Luiz do Ana uá, no Esta do de Ro -
ra i ma.

Prin ci pa is ob je ti vos: Cri a ção de pólo de de -
sen vol vi men to agro pe cuá rio, au men to de ofer ta de 
ali men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, 
es pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo -
nas, o apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu -
ra is, a di mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co -
mer ci a li za ção de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a 
cri a ção de tra di ção agrí co la e a ge ra ção de no vos
em pre gos na re gião.

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal, re -
me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

2 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 18, de 1999. 
Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a Esco la
Agro téc ni ca Fe de ral de São Luiz do Ana uá, no
Esta do de Ro ra i ma.

Prin ci pal Obje ti vo: Man ter cur so de Ensi no Mé -
dio com dis ci pli nas re fe ren te à agro pe cuá ria no cur rí -
cu lo a ser mi nis tra do.

Jus ti fi ca ção: O Esta do de Ro ra i ma, cri a do pela
Cons ti tu i ção de 1988, tem na ati vi da de agrí co la a
prin ci pal base de sus ten ta ção de sua eco no mia. Para
de sen vol vê-la é im pres cin dí vel que o Go ver no Cen -
tral for ne ça-lhe a ins tru men ta li za ção ade qua da e cujo 
al can ce está além da dis po ni bi li da de de re cur sos pró -
pri os, de na tu re za es cas sez numa uni da de fe de ra ti va
re cém-cri a da. 

Si tu a do na re gião sul do Esta do, São Luiz, como 
a ma i o ria dos mu ni cí pi os ro ra i men se, sur giu com a

po lí ti ca de ex pan são agrí co la que exi ge a aber tu ra de
no vas fron te i ras.

Pos sui pou co mais de se te cen tos es ta be le ci -
men tos agro pe cuá ri os, com uma me dia de cem hec -
ta res, su fi ci en te para ga ran tir o sus ten to bá si co do
pro du tor e de sua fa mí lia, sen do o ex ce den te en vi a do
para Boa Vis ta e Ma na us.

Suas ter ras apre sen tam uma gran de vo ca ção
para a ati vi da de agrí co la e a cri a ção de uma es co la
agro téc ni ca pro por ci o na ria uma mo der na ins tru men -
ta li za ção ne ces sá rio a um me lhor tra to da ter ra. 

Si tu a ção: CCJ. Pron to para a Ordem do Dia.
3 – Pro je tos de Leis do Se na do Nº 17, 18 e 19,

de 2002. Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro
de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a ção,
de modo a in clu ir na Re la ção Des cri ti va das Ro do -
vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, as ro do vi as
que es pe ci fi ca, sob de sig na ção de BR-438,
BR-439 e BR-440 res pec ti va men te.

BR-438:
Pon tos de Pas sa gem: São João da Ba li za a Ro -

ra i nó po lis – BR-174 a BR-210.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 71 km.
BR-439:
Pon tos de Pas sa gem: BR-174 – RR-202 –

RR-171 – Ui ra mu tã.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 180 km.
BR-440:
Pon tos de Pas sa gem: Mu ca jai a Alto Ale gre,

pela RR-325 e Estra da Tron co do Api aú.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 150 km.

4 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 239, de
2001 - Com ple men tar. Au to ri za o Po der Exe cu ti -
vo a cri ar a Re gião Inte gra da de De sen vol vi men -
to do Ama zo nas e de Ro ra i ma – RIARR, e ins ti tui 
o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
Auto-sus ten ta do da Ama zô nia Oci den tal.

Fica o Po der Pú bli co Exe cu ti vo au to ri za do a cri -
ar, para efe i tos de ar ti cu la ção de ação ad mi nis tra ti va
da União e dos Esta dos do Ama zo nas e de Ro ra i ma,
de acor do com o que pre ce i tu am os ar ti gos 21, in ci so
IX, 43, § 1º, in ci so I, e 48, in ci so IV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, a Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do
Ama zo nas e Ro ra i ma – RIARR que será com pos ta
pe los Mu ni cí pi os de Ma na us, Rio Pre to da Eva, Pre si -
den te Fi gue i re do, São Fran cis co do Ua tu mã, Nha -
mun dá, Uru ca rá e Novo Ai rão, no Esta do do Ama zo -
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nas, e Ro ra i nó po lis, São Luiz do Ana uá, São João da
Ba li za, Ca ro e be, Ca ra ca raí, Ira ce ma, Mu ca jaí, Can tá
e Boa Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma.

O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
Auto-sus ten ta do da Ama zô nia Oci den tal, ou vi do os
ór gãos com pe ten tes, terá com pe tên cia para ins ti tu ir,
me di an te con vê nio, nor mas e cri té ri os para uni fi ca -
ção de pro ce di men tos re la ti vos aos ser vi ços pú bli cos, 
al can ça dos os fe de ra is, bem como os de res pon sa bi -
li da des de en tes fe de ra is e dos en tes fe de ra dos re fe -
ri dos no art. 1º des te pro je to, es pe ci al men te no que
con cer ne a ta ri fas, fre tes, se gu ros, li nhas de cré di tos
es pe ci a is para ati vi da des con si de ra das pri o ri tá ri as e
isen ção e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter tem po rá rio,
de fo men to a ati vi da des pro du ti vas em pro gra mas de
ge ra ção de em pre go e fi xa ção de mão-de-obra. 

Jus ti fi ca ção: A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê me -
ca nis mos po lí ti cos para vi a bi li zar o de sen vol vi men to
e ate nu ar as de si gual da des so ci a is, e eco nô mi cas im -
pos tas às re giões mais lon gín quas e pri va das de con -
di ções auto-sus ten tá ve is do país.

Não obs tan te a exis tên cia de um pólo in dus tri al
e li vre de im pos tos na Re gião Nor te, a Zona Fran ca
de Ma na us, e a me lho ria da qua li da de de vida das ca -
pi ta is es ta du a is, as áre as pró xi mas a essa pa de ce -
ram da fal ta de re cur sos e in ves ti men tos, pú bli cos ou
pri va dos, que vi sas sem ao seu pro gres so.

Em vis ta dis to, este pro je to de lei com ple men tar, 
a exem plo de re cen te PLS nº497/99, as pi ra su pe rar o
de se qui lí brio in tra-re gi o nal que se per ce be na área si -
tu a da en tre Ma na us e Boa Vis ta, por meio de ações
que cri em cir cuns tân ci as pro pi ci as para a bus ca do
de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi cas lo ca is,
do apor te de ser vi ços de in fra-es tru tu ra e da cri a ção
de em pre gos.

Tra ta-se de uma pro po si ção opor tu na, na me di -
da em que vem se mo di fi can do o con ce i to de de sen -
vol vi men to re gi o nal para in clu ir, nes sa ex pres são, re -
giões me nos fa vo re ci das e su bes pa ços di fe ren ci a -
dos, ca ren tes de uma in ter ven ção pú bli ca es pe ci fi ca,
tal qual a abran gi da por este pro je to, de gran de po ten -
ci al para a agro in dús tria, mi ne ra ção e ex plo ra ção do
tu ris mo.

Si tu a ção: CCJ. Pron ta para a pa u ta na co mis -
são.

5 – Pro je to de Re so lu ção do Se na do Nº 16,
de 2001. Cria Co mis são Per ma nen te de De sen -
vol vi men to Re gi o nal e de Agri cul tu ra.

Jus ti fi ca ção: Des de a ex tin ção da Co mis são de
Agri cul tu ra do Se na do e da in cor po ra ção de suas atri -
bu i ções às com pe tên ci as da Co mis são de Assun tos

Eco nô mi cos, com a re for ma do Re gi men to Inter no de
1991, vá ri os pro je tos de re so lu ção vêm sen do apre -
sen ta dos, no sen ti do de se res ta be le cer aque la co -
mis são, sob o ar gu men to de que as ati vi da des de sen -
vol vi das no meio ru ral, por sua im por tân cia para a
eco no mia do País, de man dam tra ta men to es pe ci al,
no âm bi to do Se na do.

 Do mes mo modo, o de sa fio da re du ção das de -
si gual da des re gi o na is de ní vel de ren da, opor tu ni da -
des e con di ções de tra ba lho, im põe ao Se na do a ado -
tar uma pos tu ra mais ati va no tra to des sas ques tões,
o que se tra duz, em ter mos prá ti cos, na ne ces si da de
da cri a ção de uma co mis são per ma nen te para se
ocu par es pe ci fi ca men te com es ses as sun tos. A im -
por tân cia de se dar tra ta men to di fe ren ci a do a es ses
te mas no Con gres so Na ci o nal é re co nhe ci da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, que os exa mi na nas co mis -
sões per ma nen tes de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral e na 
Co mis são da Ama zô nia e de De sen vol vi men to Re gi -
o nal.

Ou tra me di da que con si de ro im por tan te, no âm -
bi to des sas mo di fi ca ções, é a trans fe rên cia de te mas
de Di re i to Agrá rio para a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, onde será ana li sa do com as de -
ma is ma té ri as da ciên cia do di re i to, con for me pro pos -
ta de al te ra ção da alí nea d do in ci so II do art. 101do
Re gi me Inter no do Se na do.

Assim, con to com o apo io dos ilus tres Se na do -
res para apro va ção do pre sen te pro je to de re so lu ção,
que cria, no Se na do Fe de ra, a Co mis são Per ma nen te 
de De sen vol vi men to Re gi o nal de Agri cul tu ra. 

Si tu a ção: Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
aguar dan do pa re cer / Tra mi ta ção Con jun ta PRS
81/99.

6 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 241, de
1997. Dis põe so bre a dis cri mi na ção pra ti ca da
con tra ser vi do res anis ti a dos.

Jus ti fi ca ção: Eti mo lo gi ca men te, a pa la vra anis -
tia pro vém do gre go e sig ni fi ca es que ci men to, per dão
ge ral (am nes tía).

É por meio da anis tia que o po der pú bli co de cla -
ra inim pu tá ve is cer tas pes so as, to man do nu los cer tos 
atos pra ti ca dos an te ri or men te.

No di re i to pá trio, tem-se no ti cia de vá ri as anis ti -
as, sen do as mais re cen tes a que be ne fi ci ou os que
fo ram pu ni dos pela Re vo lu ção de 1964 e a pro ve ni en -
te da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que al can -
çou os que fo ram exo ne ra dos ou de mi ti dos dos ór -
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gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
no pe río do com pre en di do en tre 16 de mar ço de 1990
a 30 de se tem bro de 1997. 

Acon te ce que che gou ao meu co nhe ci men to
que ór gãos do Po der Exe cu ti vo vêm pi ri ri can do toda
sor te de dis cri mi na ção con tra es ses ser vi do res, tais
como a pro i bi ção de se apo sen ta rem, de se rem ce di -
dos ou trans fe ri dos e até ano ta ções nas fi chas fun ci o -
na is e nos con tra-che ques, onde, no es pa ço re fe ren te 
ao re gi me ju rí di co do ser vi dor, cons ta ANS (anis ti a do) 
e não RJU (Re gi me Ju rí di co Úni co).

Assim, como tais ab sur dos não po dem ser ad -
mi ti dos apre sen to à ele va da apre ci a ção dos meus
ilus tres Pa res o pre sen te Pro je to que co í be tais prá ti -
cas e trans for ma em fal ta fun ci o nal gra ve qual quer
pro ce di men to que vise a dis cri mi nar os ser vi do res fe -
de ra is e pe las leis em vi gor, não po den do pre va le cer
qua is quer res quí ci os quan to à si tu a ção pre té ri ta des -
ses fun ci o ná ri os. 

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal e
re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

7 – Pro je to de Emen da à Cons ti tu i ção Nº 19, 
de 1999. Alte ra o § 5º do ar ti go 169, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para atri bu ir ao ser vi dor não es tá -
vel, que for exo ne ra do, o di re i to à in de ni za ção
pre vis ta na que le dis po si ti vo.

Jus ti fi ca ção : A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998, a Re for ma Admi nis tra ti va, pre viu, na re da ção
dada ao art. 169 da Lei Ma i or, os me ca nis mos que
per mi tem aos en tes pú bli cos ade quar as suas des pe -
sas de pes so al aos li mi tes fi xa dos em lei com ple men -
tar. Essas al te ra ções de ter mi nam a exo ne ra ção de
ser vi do res pú bli cos es tá ve is e não-es tá ve is quan do
aque las des pe sas ul tra pas sa rem os li mi tes es ta be le -
ci dos.

Assim, efe ti va men te, a EC nº 19, de 1998, de ter -
mi nou que um ser vi dor pú bli co pu des se per der o seu
car go sem ter dado ca u sa para isso. Cer ta men te,
essa per da não pode ocor rer sem a obe diên cia aos
prin cí pi os que pre si dem a Admi nis tra ção Pú bli ca,
como os da im pes so a li da de e da pu bli ci da de, sob a
pena de nu li da de. Entre tan to, re co nhe ça-se, a mo di fi -
ca ção em tela tra duz a pos si bi li da de de uma es pé cie
de “exo ne ra ção sem jus ta ca u sa” do ser vi dor pú bli co.

A pró pria Emen da, re co nhe cen do isso, pre viu a
in de ni za ção para os ser vi do res es tá ve is que per de -
rem o car go por ex ces so de gas tos. Não es ten deu
ela, no en tan to, essa in de ni za ção para os ser vi do res
não-es tá ve is. Ora, não há, no caso, dis tin ção en tre as
duas hi pó te ses. A in de ni za ção deve ocor rer exa ta -

men te por que a exo ne ra ção por ex ces so de des pe sa
não é uma pena. O ser vi dor que a so fre, in de pen den -
te men te de ser es tá vel ou não, é ví ti ma de uma con -
jun tu ra pela qual ele não é di re ta men te res pon sá vel.

Não nos pa re ce, daí, jus to, dis cri mi nar o ser vi dor
não-es tá vel, uma vez que, aqui, a sua si tu a ção é si mi lar
à do es tá vel, ca ben do, ain da, adi tar que aque les ser vi -
do res que con tam, mu i tas ve zes, mais de dez anos de
ser vi ço pú bli co, via de re gra, in gres sa ram na Admi nis -
tra ção sob o re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, com di re i to ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço, per den do-o quan do fo ram trans fe ri dos, com -
pul so ri a men te, para re gi mes ju rí di cos es ta tu tá ri os.

Des ta for ma, com o ob je ti vo de cor ri gir essa
ques tão, apre sen ta mos a pre sen te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal, es ten den do a in de ni za ção pre vis ta na
Re for ma Admi nis tra ti va aos ser vi do res não-es tá ve is.

Res sal te-se que van ta gem se me lhan te já exis te 
no âm bi to da União. Tra ta-se da in de ni za ção para o
ser vi dor não-es tá vel que per der o car go sem ter
dado ca u sa para tal, pre vis ta no § 7º do art. 243 da
Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, acres cen ta -
do pela Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997.

Si tu a ção: Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.
Pron ta para a Ordem do Dia na Co mis são. 

8 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 121, de
1995. Dis põe so bre a ex plo ra ção e o apro ve i ta -
men to de re cur sos mi ne ra is em ter ras in dí ge nas.

Jus ti fi ca ção: É de no tó rio co nhe ci men to o ba i xo
apro ve i ta men to do po ten ci al mi ne ral exis ten te no ter -
ri tó rio bra si le i ro e os enor mes pre ju í zos que isso ca u -
sa a nos sa eco no mia. Se al gu mas im por tan tes me di -
das de mo der ni za ção des se se tor for mam pro pos tas
pelo Go ver no em 1994, atra vés de cin co pro je tos de
lei en vi a dos ao Con gres so Na ci o nal, ou tras não me -
nos re le van tes ain da es tão para se rem ado tas, en tre
as qua is a que se re fe re à ex plo ra ção e apro ve i ta men -
to de re cur sos mi ne ra is em ter ras in dí ge nas.

A Cons ti tu i ção de 1988 deu per mis si bi li da de
e o Esta tu to do Índio, de de mo ra da tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal, tam bém re gu la a ma té ria, em 
con so nân cia com o que está pre vis to no pre sen te
pro je to. Entre tan to, por ser um di plo ma mais
abran gen te em re la ção às co mu ni da des in dí ge -
nas, o Esta tu to de man da es tu dos mais com ple xos
que es tão di fi cul tan do sua apro va ção de fi ni ti va
pelo Le gis la ti vo, e por con se qüên cia amar ra do a
so lu ção para a gra ve ques tão da mi ne ra ção em
áre as in dí ge nas.
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O pre sen te pro je to, por ser de ma té ria mais res -
tri ta, fa ci li ta rá a sua apre ci a ção e me re cen do a apro -
va ção, fun ci o na rá como uma gran de ala van ca ao
nos so de sen vol vi men to, ten do ain da o mé ri to de eli -
mi nar as ca u sas dos gra ves con fli tos ge ra do res de
ma lé fi cos re sul ta dos para os nos sos ir mãos ín di os.

Vale res sal tar que a pro pos ta que ago ra apre -
sen to já foi ob je to de am pla dis cus são quan do do
de ba te re a li za do so bre o Esta tu to do Índio a que me 
re fe ri. Par ti ci pa ram des se de ba te, alem do De par ta -
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM, Co -
or de na ção Na ci o nal dos Geó lo gos – CONAGE,
Con se lho Indí ge na Mis si o ná rio – CIMI, Fe de ra ção
das Asso ci a ções dos Enge nhe i ros de Mi nas –
FAEMI, Fe de ra ção Na ci o nal dos Enge nhe i ros –
FNE, Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI, Insti tu -
to Bra si le i ro de Mi ne ra ção – IBRAN, Nú cleo de Di -
re i tos Indí ge nas – NDI, e o Sin di ca to Na ci o nal da
Indus tria de Esta nho. 

Por tan to, o nos so ob je ti vo, ao apre sen tar mos
como pro je to o ex ce len te tra ba lho, fru to o de ba te e
do en ten di men to, e, so bre tu do po der co la bo rar para
apres sar uma so lu ção que, nos ter mos pro pos tos,
con fi gu ra-se como da ma i or im por tân cia para os
nos sos ín di os e o nos so País, cri an do, com a sua
apro va ção, o ca mi nho para a so lu ção de con fli tos e
para um novo pro ces so de de sen vol vi men to para as 
co mu ni da des in dí ge nas.

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal e
re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

9 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 213, de
2001. Inclui o Mu ni cí pio de Boa Vis ta como Área
de Li vre Co mér cio.

São cri a das nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá e
San ta na, am bos no Esta do do Ama pá, e no Mu ni -
cí pio de Boa Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma, área de 
li vre co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção, sob re -
gi me fis cal es pe ci al, es ta be le ci das com a fi na li da -
de de pro mo ver o de sen vol vi men to das re giões
fron te i ri ças do ex tre mo nor te da que les Esta dos e
de in cre men tar as re la ções bi la te ra is com os pa í -
ses vi zi nhos, se gun do a po lí ti ca de in te gra ção la ti -
no-ame ri ca na. 

O po der Exe cu ti vo de mar ca rá, áre as con ti nu -
as onde se rão ins ta la das as áre as de li vre co mér -
cio, in clu in do lo ca is pró pri os para en tre pos tos de
mer ca do ri as a se rem na ci o na li za das ou re ex por ta -
das.

Si tu a ção: CCJ. Aguar dan do Re la tor.

MUNICÍPIO SÃO LUIZ DO ANAUÁ.

EMENDAS APROVADAS NO PLANO
PLURIANUAL 2000 – 2003.
INFRA-ESTRUTURA.

Autor: Se na dor Ro me ro Jucá

– As ações pre vis tas nas emen das, para Ro ra i -
ma, se rão obri ga tó ri as até 2003. 

1 – BR – 210 / RR, Ade qua ção de Tre cho de
Pe rí me tro Urba no em São Luiz do Ana uá.

Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.
2- Ro do via BR – 210 / RR.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 3.000.000,00.
3 – Inte ri o ri za ção da Ener gia de Guri em Ro -

ra i ma.
Pro gra ma: Ener gia no Eixo Arco Nor te
Va lor: R$ 4.000.000,00
4 - Cons tru ção de Pon te so bre o Rio Ja ta pu

em Ca ro e be.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te. 
Va lor: R$ 1.000.000,00.

5 – BR – 174 / RR, Ade qua ção do Pe rí me tro
Urba no em Mu ca jai.

Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

6 – BR – 174 / RR, Ade qua ção e Du pli ca ção
de Tre cho de Pe rí me tro Urba no em Boa Vis ta.

Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 4.000.000,00.
7 – BR – 174 / RR, Ade qua ção de Tre cho de

Pe rí me tro Urba no em Ro ra i nó po lis.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.
8 – Implan ta ção da Hi dro via Rio Ne gro / Rio

Bran co.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

9 – Me lho ra men to do Por to de Ca ra ca raí.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 3.000.000,00.
10 – BR – 401 / RR, Cons tru ção do Tre cho

Bon fim / Nor man dia. 
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.
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11 – Cons tru ção do Anel Viá rio de Boa Vis ta
(RR).

Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.
12 – Cons tru ção de Cen tro Inte gra do de

Aten di men to à Mu lher.
Pro gra ma: Aten di men to à Mu lher.
Va lor: R$ 4.200.000,00.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi -
nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 20, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção

dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 20, de 2002, ori un do da Me di da Pro vi só -
ria nº 37, de 2002, que dis põe so bre a es tru tu ra ção de
ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, Re la to ra: De pu ta da Ma ri sa Ser ra no, em
subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, con clu in do pela apro -
va ção da Me di da Pro vi só ria, na for ma do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 20 de 2002, e pela re je i ção das
Emen das de nºs 1 a 7.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Ro me ro Jucá.
A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua dis -
cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por fal ta
de quo rum.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 305, de 2001 (nº 525/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 1.307, de 2001, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel,
com Emen da nº 1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e
abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so -
bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo
item 1.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 444, de 2001 (nº 448/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Só -
cio-Cul tu ral de João Câ ma ra a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de João Câ ma ra,
Esta do do Rio Gran de do Nor te, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 178, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so -
bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo
item 1.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 447, de 2001 (nº 1.080/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Lou -
ren ço da Mata, Esta do de Per nam bu co, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 179, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são de -
li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so bres -
ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo item 1.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 448, de 2001 (nº 992/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio Li der som FM Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
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la da na ci da de de Orlân dia, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer sob nº 135, de 2002, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or, fa vo rá vel, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são
so bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta
pelo item 1.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 457, de 2001 (nº 1.084/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri -
ma ve ra de Ri a chão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ri a chão, Esta do do
Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 183, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Gil -
vam Bor ges.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são
so bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta
pelo item 1.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 458, de 2001 (nº 1.131/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de 
de Rio Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Rio Ne gro, Esta do de Mato
Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 184, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 21, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 21, de 2002 (nº 717/2000, na Câ ma ra 

dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas -
ACCTROM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Trom bas, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 508, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 39, de 2002 (nº 1.000/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca ta -
lão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca ta lão, Esta do do Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ma u ro
Mi ran da.

– 10 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de 
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, que al te ra o in ci so I do art.
159 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria per cen tu al do IR e 
IPI para apli ca ção de re cur sos em Insti tu i ções Fe de -
ra is de Ensi no Su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia
Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la -
tor: Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 8
mi nu tos.) 

(OS 18754/02)
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Ata da 107ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 4 de setembro de 2002 

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria Da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti e Fer nan do Ri be i ro

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENA– DORES:

Adir Gen til – Alber to Sil va – Anto nio Car los Va la -
da res – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa -
io – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro -
cí nio – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan -
des – Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral -
do Cân di do – Ge ral do Melo – He lo í sa He le na – Iris
Re zen de – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen –
José Agri pi no – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Luiz Ota vio – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil -
va – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca -
val can ti – Osmar Dias – Pe dro Si mon – Re nan Ca lhe i -
ros – Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro
Jucá – Ro meu Tuma – Tas so Ro sa do – Te o to nio Vi le -
la Fi lho – Tião Vi a na – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 48 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
AVISO Nº 100, DE 2002-CN
(Nº 2.484/2002, na ori gem)

Bra sí lia – DF, 28 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para co nhe ci men -

to, có pia da De ci são nú me ro 1.103/2002, ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União na Ses são Ordi ná ria do Ple -
ná rio de 28-8-2002, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio
e Voto que a fun da men tam (TC nº 006.250/2002-7).

Infor mo a Vos sa Exce lên cia, que a res pec ti va
obra está in se ri da no Qu a dro VII da Lei 10.407/2002.

Res pe i to sa men te, – Hum ber to Gu i ma rães
Sou to, Pre si den te.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 227/2002, de 21 de agos to úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da De fe sa, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 328, de 2002,
da Se na do ra He lo í sa He le na; e

– Nº 897/2002, de 28 de agos to úl ti mo, do Mi nis -
tro de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma -
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 384, de 2002,
do Se na dor Ma u ro Mi ran da.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PARECERES

PARECER Nº 888, DE 2002
(Nº 2.484/2002, na ori gem)

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 249, de 2000, de au to ria do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, que al te ra os
arts. 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997, que dis põe so bre pes -
qui sas e tes tes pré-ele i to ra is.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon

I – Re la tó rio

O pro je to sob exa me, de au to ria do ilus tre Se na -
dor José Edu ar do Du tra, al te ra a re da ção do art. 33,
no seu in ci so IV e nos seus §§ 3º e 4º; acres cen ta um
quin to pa rá gra fo ao mes mo ar ti go; e al te ra, ain da, a
re da ção do § 1º do art. 90 da mes ma lei. To das as al -
te ra ções e acrés ci mos tem por ob je ti vo aper fe i ço ar as 
for mas de con tro le so bre a pro du ção e di vul ga ção de
pes qui sas ele i to ra is.

Para tan to, o pro je to pro põe:
a) a in clu são da re la ção de do mi cí li os e lo gra -

dou ros pes qui sa dos no rol de in for ma ções que em -
pre sas e en ti da des de vem re gis trar jun to à Jus ti ça
Ele i to ral;

b) a subs ti tu i ção, a bem da pre ci são, do ter mo
res pon sá vel por “en ti da des e em pre sas res pon sá ve is 
pela exe cu ção da pes qui sa e pela di vul ga ção de seus 
re sul ta dos”;
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c) a in clu são, na re la ção de pe nas a que está
su je i ta a di vul ga ção de pes qui sas fra u du len tas, da
cas sa ção do re gis tro de fun ci o na men to da en ti da de
ou em pre sa res pon sá vel;

d) a ti pi fi ca ção da fra u de, por fal si da de das in for -
ma ções pres ta das jun to à Jus ti ça ele i to ral, por fal si fi -
ca ção do re sul ta do e por dis cre pân ci as su pe ri o res à
mar gem de erro en tre pes qui sas fe i tas após o en cer -
ra men to da pro pa gan da de rá dio e te le vi são e o re sul -
ta do da ele i ção;

e) a re du ção à me ta de dos pra zos es ti pu la dos
para ma ni fes ta ção da Jus ti ça Ele i to ral so bre de nún ci -
as de fra u de.

Na jus ti fi ca ção, ar gu men ta o au tor que os dis po -
si ti vos le ga is vi gen tes, des ti na dos a pre ve nir e co i bir a 
fra u de e os abu sos na di vul ga ção de pes qui sas, em -
bo ra ne ces sá ri os, não são su fi ci en tes. To das as al te -
ra ções pro pos tas têm por fi na li da de ve dar bre chas
que pos si bi li ta ri am a fe i tu ra e a di vul ga ção de pes qui -
sas fra u du len tas, com ob je ti vo de in flu en ci ar a von ta -
de do ele i tor em fa vor de al gum can di da to ou par ti do.

Não fo ram apre sen ta das emen das no pra zo re -
gi men tal

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Assi na lo, em pri me i ro lu gar, que a mo ti va ção do
au tor do pro je to sob exa me é in te i ra men te pro ce den te.
Embo ra a le gis la ção vi gen te dis po nha de me ca nis mos
de con tro le so bre a pro du ção e di vul ga ção de pes qui -
sas ele i to ra is, a cada nova ele i ção sur gem de nún ci as,
al gu mas de di fí cil com pro va ção, do uso in de vi do de
pes qui sas na ten ta ti va de con du zir a von ta de do ele i tor.

Sa be mos to dos que a di vul ga ção de pes qui sas
tem gran de in fluên cia so bre a for ma ção da in ten ção
de voto. Ao apon tar, com le gi ti mi da de ci en tí fi ca, os
can di da tos com ma i or vi a bi li da de, es ti mu la a prá ti ca
do voto útil e ter mi na por pro du zir pro fe ci as com ca pa -
ci da de de auto-re a li za ção.

Sa be mos, tam bém, que as ra zões des sa in fluên -
cia re mon tam sua ori gem a as pec tos par ti cu la res de
nos sa cul tu ra po lí ti ca, in clu si ve a es cas sa fa mi li a ri da de
do ele i tor com o ins ti tu to da pes qui sa. Nes se sen ti do,
pa re ce cla ro que, à me di da que se mul ti pli quem as pes -
qui sas, cres ce rá a ten dên cia a um con tro le mú tuo so bre 
os re sul ta dos. Afi nal, num qua dro de gran de con cor rên -
cia en tre en ti da des e em pre sas, o erro cras so con duz
ao ônus da per dat de cre di bi li da de do res pon sá vel e a
con se qüen te re tra ção de seu mer ca do.

Pa ra le la ni en te, a pro fu são de en ti da des e de
pes qui sas tem como con se qüên cia a edu ca ção do
pú bli co na le i tu ra dos da dos apre sen ta dos e a di mi nu -
i ção da in fluên cia dos re sul ta dos na pro du ção da in -
ten ção de voto.

É cla ro, no en tan to, que o con tro le so bre pro du -
ção e di vul ga ção de pes quin sas não deve fi car en tre -
gue so men te à con cor rên cia en tre em pre sas e en ti -
da de e à edu ca ção do pú bli co con su mi dor. Evi den te -
men te, cabe à lei um pa pel, e o de ba te que o pre sen te 
pro je to sus ci ta re fe re-se à na tu re za e aos li mi tes des -
se pa pel. Em ou tras pa la vras, são su fi ci en tes os dis -
po si ti vos vi gen tes? Caso não o se jam, em que me di -
da a pro pos ta su pre essa ca rên cia?

Con si de ro que a ma i or par te das pro pos tas em
apre ço vem su prir la cu nas na le gis la ção vi gen te. Nes -
se sen ti do, con si de ro per ti nen te o re gis tro do rol de en -
de re ços e lo gra dou ros pes qui sa dos; a de fi ni ção mais
pre ci sa de quem vem a ser o res pon sá vel pela pro du -
ção e di vul ga ção da pes qui sa; a pre vi são da pena de
cas sa ção do re gis tro de fun ci o na men to de em pre sa ou 
en ti da de que gere pes qui sa fra u du len ta; as sim como a 
re du ção dos pra zos para a ma ni fes ta ção da Jus ti ça.

Mi nha dis cor dân cia re si de na pro pos ta de ti pi fi ca -
ção da fra u de, es pe ci fi ca men te num dos ca sos pre vis -
tos. Não cabe dú vi da quan to à exis tên cia de fra u de em
dois dos ca sos apre sen ta dos: se as in for ma ções pres -
ta das a Jus ti ça são fal sas e se o re sul ta do di vul ga do
dis cre pa da que le ob ti do. Já o ter ce i ro caso pa re ce-me,
no mí ni mo, pro ble má ti co. Atri bu ir à fra u de toda di fe ren -
ça su pe ri or à mar gem de erro en tre a pes qui sa fe i ta um
dia an tes da ele i ção e o re sul ta do do ple i to des con si de -
ra, a meu ver, o fato, evi den te, de o ele i to ra do con ti nu ar
a ama du re cer sua de ci são após o en cer ra men to da
pro pa gan da por rá dio e te le vi são. Se a pes qui sa é o re -
tra to de um mo men to, esse re tra to pode ser di fe ren te na 
vés pe ra, na an te vés pe ra e no dia mes mo da ele i ção.

Cre io ser te me rá ria toda com pa ra ção en tre pes -
qui sas e re sul ta dos ele i to ra is. Mais te me rá rio ain da é, 
a meu ver, a con de na ção como fra u de de toda di fe -
ren ça en tre um e ou tro.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, meu pa re cer é pela apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de 2000,
com a se guin te:

EMENDA Nº 1-CCJ 

SU PRES SI VA
Su pri me-se do art. 33, in ci so IV, a ex pres são “ ...e

re la ção de en de re ços e lo gra dou ros em que se apli car a 
pes qui sa”.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re -
la tor – Be ní cio Sam pa io – José Edu ar do Du tra
(Au tor)– Amir Lan do – Edu ar do Su plicy – Ca sil -
do Mal da ner – Ger son Ca ma ta – José Fo ga ça –
Antô nio Car los Jú ni or – Re gi nal do Du ar te –
Bel lo Par ga – Íris Re zen de – Fer nan do Ri be i ro –
Wal deck Orné las – Ma ria do Car mo Alves. 

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16785

SETEMBRO 2002148    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



16786 Quinta-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

    149SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



TEXTO FINAL

Do Pro je to de Lei do Se na do
nº 249, de 2000, na Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra os ar ti gos 33 e 90 da Lei
nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
que dis põe so bre pes qui sas e tes tes
pré-ele i to ra is”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so IV e os §§ 3º e 4º do art. 33 da Lei 

nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 33. .................................................
..............................................................
IV –  pla no amos tral e pon de ra ção

quan to a sexo, ida de, grau de ins tru ção, ní -
vel eco nô mi co e área fí si ca de re a li za ção do 
tra ba lho, in ter va lo de con fi an ça, ‘mar gem de 
erro. (NR)

§ 3º A di vul ga ção de pes qui sa sem o
pré vio re gis tro das in for ma ções de que tra -
ta este ar ti go su je i ta as en ti da des e em -
pre sas res pon sá ve is pela exe cu ção da
pes qui sa e pela di vul ga ção de seus re sul -
ta dos à mul ta no va lor de cin qüen ta mil a
cem mil UFIR. (NR)

§ 4º A di vul ga ção dê pes qui sa fra u du -
len ta cons ti tui cri me, pu ní vel com de ten ção de 
seis me ses a um ano, mul ta no va lor de cin -
qüen ta mil a cem mil UFIR e cas sa ção de re -
gis tro de fun ci o na men to da em pre sa. (NR)”

Art. 2º Acres cen te-se ao art. 33 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, o se guin te § 5º.

“Art.33. .................................................”
.................... ..........................................
§ 5º  Para fins do dis pos to nes te ar ti go 

são con si de ra das fra u du len tas as pes qui sas 
que se en qua dra rem em uma ou mais das
se guin tes si tu a ções:

I – dis cre pân cia en tre as con di ções de
re a li za ção do tra ba lho de pes qui sa e as in -
for ma ções re gis tra das pe las en ti da des e
em pre sas res pon sá ve is;

II – dis cre pân cia en tre os re sul ta dos
ob ti dos e aque le  di vul ga dos;

III – dis cre pân cia en tre os re sul ta dos
das pes qui sas re a li za das após o en cer ra men -
to do pra zo da pro pa gan da ele i to ral no rá dio

e IV e o re sul ta do das ele i ções, quan do su pe ri -
o res às mar gens de erro ado ta das.”  (AC)

Art. 3º Inclua-se no art. 90 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, o se guin te § 1º-A:

“Art. 90. ...............................................”
§ 1º A Tra tan do-se de cri me pre vis to

no § 4º do art. 33, os pra zos de ve rão ser re -
du zi dos à me ta de.” (AC)

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 7 de agos to de 2002. – Ber -
nar do Ca bral, Pre si den te.

OFÍCIO Nº 154/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 7 de agos to de 2002 

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, §  2º, 

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos -
sa Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da
nes ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va -
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de 2000,
de au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra, que
“Alte ra os ar ti gos 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, que dis põe so bre pes qui sas e
tes tes pré-ele i to ra is”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

PARECER Nº 889, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 272,
de 2002, (nº 731, de 2002, na ori gem), que
“Sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de -
ral a es co lha do Dou tor João Otá vio De
No ro nha, para com por o Su pe ri or Tri bu -
nal de Jus ti ça, no car go de Mi nis tro, na
vaga des ti na da a ad vo ga do, de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro Pa u lo Ro -
ber to Sa ra i va da Cos ta Le i te”.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -

nia, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 4-9-2002,
apre ci an do o Re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo 
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, so bre a Men sa gem (SF) 
nº 272, de 2002, do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na
pela apro va ção da es co lha do Dou tor João Otá vio de
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No ro nha, para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça, no car go de Mi nis tro, na vaga des ti na da a ad vo -
ga do, de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Pa -
u lo Ro ber to Sa ra i va da Cos ta Le i te, nos ter mos do
pa rá gra fo úni co, in ci so II, do art. 104, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

I – Re la tó rio

O se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da
Men sa gem nº 272, de 2002 (nº 731, de 19-8-2002 na
ori gem), sub me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral a
es co lha do dou tor João Otá vio de No ro nha, para
com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go de
Mi nis tro, na vaga des ti na da a ad vo ga do, de cor ren te
da apo sen ta do ria do Mi nis tro Pa u lo Ro ber to Sa ra i va
da Cos ta Le i te.

Nas ci do em Três Co ra ções, Mi nas Ge ra is, no
dia 30 de agos to de 1956, fi lho de João Pin to de No ro -
nha e de Ma ria Te re sa Fer re i ra No ro nha, o dou tor
João Otá vio de No ro nha to mou-se Ba cha rel em Di re i -
to pela Fa cul da de de Di re i to do Sul de Mi nas em Pou -
so Ale gre, em 1981. Foi ad vo ga do do Ban co do Bra sil
e che fe do seu Nú cleo Ju rí di co até 1990. Nos anos
se guin tes to mou-se Con sul tor Ju rí di co Ge ral e Di re tor 
Ju rí di co do Ban co do Bra sil, até se tem bro do ano pas -
sa do.

Exer ceu ati vi da des no Con se lho de Admi nis tra -
ção de em pre sas como a Com pa nhia Ener gé ti ca do
Rio Gran de do Nor te; Ita ge bi Ge ra ção de Ener gia S/A
e Com pa nhia de Se gu ros Ali an ça do Bra sil.

Den tre as ati vi da des do cen tes exer ci das pelo
in di ca do, des ta ca-se a de pro fes sor ti tu lar da Fa cul -
da de de Di re i to de Var gi nha, Mi nas Ge ra is, le ci o nan -
do nas ca de i ras de Di re i to Pro ces su al Ci vil e Di re i to
Co mer ci al. Foi tam bém pro fes sor de Di re i to Ban cá rio
na Esco la Su pe ri or de Advo ca cia da OAB de Mi nas
Ge ra is e pro fes sor de Di re i to Pro ces su al Ci vil da Fa -
cul da de de Di re i to de Ita ú na, Mi nas Ge ra is.

O exa me do cur rí cu lo do dou tor João Otá vio
de No ro nha re ve la que ele re ú ne os atri bu tos ne -
ces sá ri os para o per fe i to de sem pe nho do car go
para o qual foi in di ca do pelo se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca.

Assim, em cum pri men to ao dis pos to no art. 52,
III, a, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apre ci a ção
e jul ga men to des ta Co mis são, a es co lha do dou tor
João Otá vio de No ro nha, cer to de que os seus ilus -
tres in te gran tes já dis põem de ele men tos su fi ci en tes
para de li be rar so bre a in di ca ção pre si den ci al.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Osmar Dias , Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia
– Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor – Bel lo Par ga – José
Agri pi no – Lú cio Alcân ta ra – José Fo ga ça – Ro -
me ro Jucá – Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Su plicy – 
Car los Be zer ra – Ma ria do Car mo Alves – Ro meu
Tuma – Fer nan do Ri be i ro – Luiz Otá vio.

PARECER Nº 890, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº 273,
de 2002 (nº 744/02, na ori gem), que “Sub -
me te à apre ci a ção do Se na do Fe de ral, o
nome do Se nhor José Le i te Pe re i ra Fi lho
para ser re con du zi do ao car go de mem bro 
do Con se lho Di re tor da Agên cia Na ci o nal
de Te le co mu ni ca ções – ANATEL”.

A Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, em
vo ta ção se cre ta re a li za da em 4 de se tem bro de 2002, 
apre ci an do o re la tó rio apre sen ta do pelo Se nhor Se -
na dor Ro me ro Jucá so bre a Men sa gem nº 273, de
2002, opi na pela apro va ção da in di ca ção do Se nhor
José Le i te Pe re i ra Fi lho, para exer cer o car go de
Mem bro Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni -
ca ções – ANATEL, por 12 vo tos fa vo rá ve is e dois con -
trá ri os.

Re la tó rio

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá 

Nos ter mos do art. 52, in ci so III, alí nea f, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 23 e 24 
da Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de 1997, o Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca sub me te à con si de ra ção do Se -
na do Fe de ral o nome do Se nhor José Le i te Pe re i ra Fi -
lho para re con du ção ao car go de Mem bro do Con se -
lho Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca -
ções – ANATEL.

O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal men ci o na do, em
con jun to com o art. 23 da Lei nº 9.472, de 1997, es ta -
tui que cabe pri va ti va men te ao Se na do Fe de ral apro -
var pre vi a men te, por voto se cre to, após ar güi ção pú -
bli ca, a es co lha dos mem bros do Con se lho Di re tor da
Ana tel. O art. 24, ca put, da mes ma lei es ta be le ce a
du ra ção de cin co anos para o man da to des ses con se -
lhe i ros.

A Lei nº 9.472/97, co nhe ci da como Lei Ge ral
das Te le co mu ni ca ções, cri ou a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções e ins ti tu iu, como seu ór gão má xi -
mo, um Con se lho Di re tor com pos to de cin co con se -
lhe i ros, os qua is de ve rão ser bra si le i ros, go zar dd re -
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pu ta ção ili ba da, pos su ir for ma ção uni ver si tá ria e
des fru tar de ele va do con ce i to no cam po de sua es -
pe ci a li da de.

O cur ri cu lum vi tae ane xa do à Men sa gem Pre -
si den ci al evi den cia que o Se nhor José Le i te Pe re i ra
Fi lho pos sui for ma ção aca dê mi ca e ex pe riên cia pro -
fis si o nal que sa tis fa zem ple na men te os re qui si tos do
car go para o qual é in di ca do para re con du ção.

For ma do em Enge nha ria de Te le co mu ni ca ções
pela Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i -
ro, fez mes tra do e dou to ra do em Enge nha ria Elé tri ca
na Na val Post gra du a te Scho ol, em Mon te rey, EUA.
Sua tese de dou to ra do foi con tem pla da com o prê mio
New born Re se arch Award, como o me lhor tra ba lho
de pes qui sa na área de Enge nha ria en tre os dou to -
ran dos do ano de 1979.

Den tre as prin ci pa is fun ções exer ci das pelo Se -
nhor José Le i te Pe re i ra Fi lho, des ta cam-se as de Enge -
nhe i ro Sê ni or/Con se lhe i ro, fun ci o ná rio com sta tus di -
plo má ti co, do Bu re au de De sen vol vi men to de Te le co -
mu ni ca ções (BDT) da União Inter na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções (UIT), Ge ne bra, Su í ça; Enge nhe i ro da
Embra tel, na sede da em pre sa no Rio de Ja ne i ro; Ofi ci al 
Enge nhe i ro da Ma ri nha do Bra sil, ten do pas sa do à re -
ser va no pos to de ca pi tão-de-mar-e-guer ra; Pro fes sor
de Te o ria das Co mu ni ca ções, no ní vel de gra du a ção,
na Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca do Rio de Ja ne i ro;
Pro fes sor Adjun to e ori en ta dor de te ses de mes tra do,
em cur so de pós-gra du a ção, na Uni ver si da de Fe de ral 
Flu mi nen se.

Além das ati vi da des aci ma men ci o na das, con -
tri bu iu para a pre pa ra ção e par ti ci pou de inú me ras
con fe rên ci as, se mi ná ri os e sim pó si os in ter na ci o na -
is em te le co mu ni ca ções, prin ci pal men te aque les
pa tro ci na dos pela União Inter na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções.

Pes qui sa dor atu an te, co or de nou ex pres si vo nú -
me ro de pro gra mas, pro je tos e es tu dos em áre as im -
por tan tes do se tor da te le co mu ni ca ção bra si le i ra.

Au tor de ex ten sa obra téc ni ca no se tor de te le -
co mu ni ca ções, pro du ziu tam bém ex ten sa bi bli o gra fia
re la ti va a as pec tos de pla ne ja men to e de re gu la men -
ta ção de ser vi ços de te le co mu ni ca ções, com mais de
cin qüen ta tra ba lhos pu bli ca dos em se mi ná ri os, work -
shops e re u niões or ga ni za das pe las ANATEL, UIT e
ou tras or ga ni za ções. Den tre mu i tos, ci ta mos os pla -
nos di re to res para o de sen vol vi men to e re cu pe ra ção
do se tor de ra di o co mu ni ca ções ma rí ti ma de Be nin,
Cabo Ver de, Cuba, Con go (Braz za vil le), Fid ji e Gu i né
Equa to ri al.

Na qua li da de de alto fun ci o ná rio da UIT (ní vel
de Con se lhe i ro), acom pa nhou as re for mas es tru tu -
ra is ocor ri das no se tor de te le co mu ni ca ções, na dé -
ca da de 1990 – épo ca da li be ra li za ção e con se -
qüen te que bra dos mo no pó li os es ta ta is ou pri va dos 
nas te le co mu ni ca ções –, quan do es tu dou me di das
para que o or ga nis mo re gu la dor. efe ti va men te pro -
mo ves se a com pe ti ção jus ta, de fen des se os in te -
res ses e os di re i tos dos con su mi do res, es ti mu las se
o in ves ti men to pri va do e ga ran tis se o aces so uni -
ver sal aos ser vi ços.

Na qua li da de de Con se lhe i ro Di re tor da
ANATEL, de vi do a sua ex ten sa ex pe riên cia e gran des 
co nhe ci men tos téc ni cos do as sun to, par ti ci pou ati va -
men te da cons tru ção do novo mo de lo do se tor de te -
le co mu ni ca ções bra si le i ro.

As fun ções e car gos que exer ceu, bem como
sua pro du ção aca dê mi ca e con sul ti va, e em es pe ci al
sua atu a ção como Mem bro do Con se lho Di re tor da
Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – evi den ci a -
dos em seu cur rí cu lo, que se en con tra à dis po si ção
dos emi nen tes in te gran tes des te Co le gi a do –, re ve -
lam o ní vel de qua li fi ca ção pro fis si o nal e for ma ção
aca dê mi ca do in di ca do, fi can do, as sim, esta Co mis -
são de Ser vi ços de Infra Es tru tu ra em con di ções de
de li be rar so bre a in di ca ção do Se nhor José Le i te Pe -
re i ra Fi lho para ser re con du zi do ao car go de Mem bro
do Con se lho Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Alber to Sil va, Pre si den te –  Ro me ro Jucá, Re la tor –
Arlin do Por to – Ro meu Tuma – Mar lu ce Pin to – Be -
ní cio Sam pa io –  Le o mar Qu in ta ni lha – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Luiz Otá vio – Ma ria do Car mo
Alves – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Cân di do  –
Adir Gen til – José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

OFÍCIO PR/RJ/GAB N.C. Nº 165

Ref.: Proc. Adm. nº 1.30.011.000085/2002-82

Se nhor Se na dor,
Cum pri men tan do-o, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de -

ral, por sua Pro cu ra do ra da Re pú bli ca in fra-as si na da,
vi san do ins tru ir o pro ce di men to em epí gra fe, que tra ta 
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da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to do Se na do Fe -
de ral des ti na da a in ves ti gar as as so ci a ções bra si le i -
ras de fu te bol, in casu, em re la ção ao Con se lho Fis -
cal do Clu be de Re ga tas do Fla men go, so li ci ta a V.
Exª, na es te i ra dos de ma is ofí ci os já en ca mi nha dos
so bre a re fe ri da CPI, o en ca mi nha men to da re la ção
de re mes sas de di nhe i ro para o ex te ri or pelo Clu be de 
Re ga tas do Fla men go e/ou do cu men tos cor res pon -
den tes, no pe río do de 1999 a 2001.

No aguar do da co la bo ra ção de V. Exª, apro ve i ta
a opor tu ni da de para re i te rar vo tos de con si de ra ção e
res pe i to. – Ne i de M. C. Car do so de Oli ve i ra, Pro cu -
ra do ra da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
ofí cio lido vai à pu bli ca ção e será ane xa do ao pro ces -
sa do do Re que ri men to nº 497, de 2000.

A do cu men ta ção so li ci ta da foi en ca mi nha da,
em có pia, à au to ri da de re que ren te no dia de hoje, 04
de se tem bro de 2002, me di an te o Ofí cio SF nº 959, de 
2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

OFÍCIO Nº 154/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 7 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 91, §  2º, do 

Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 249, de 2000, de au to ria
do Se na dor José Edu ar do Du tra, que “Alte ra os arts.
33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de 1997,
que dis põe so bre pes qui sas e tes tes pré-ele i to ra is”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes -
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com re fe rên cia ao ofí cio que aca ba de ser lido, a Pre -
si dên cia co mu ni ca que, re la ti va men te ao Pro je to de
Lei do Se na do nº 249, de 2000, cujo pa re cer foi lido
an te ri or men te, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is
para in ter po si ção de re cur so, por um dé ci mo da com -
po si ção da Casa, para que o mes mo seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li -
dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer -
nan do Ri be i ro.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 218, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, que re gu la men ta o art. 37, in ci so 
XXI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor -
mas para li ci ta ções e con tra tos da Admi -
nis tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci -
as, para ve dar a re a li za ção de li ci ta ção
de âm bi to in ter na ci o nal quan do hou ver
no País li ci tan te com ca pa ci da de para re -
a li zar a obra, pres tar o ser vi ço ou for ne -
cer o bem ob je to da li ci ta ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho

de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 5º:

Art. 3º ....................................................
..............................................................
§ 5º Res sal va dos os acor dos, con ven -

ções, pro to co los ou tra ta dos apro va dos pelo 
Con gres so Na ci o nal, é ve da da a re a li za ção
de li ci ta ção de âm bi to in ter na ci o nal quan do
hou ver li ci tan te no País em con di ções de re -
a li zar a obra, pres tar o ser vi ço ou for ne cer o 
ma te ri al ob je to da li ci ta ção. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus tif ca ção

Em um País cujo de sem pre go atin ge per cen tu al
ele va do do to tal da po pu la ção eco no mi ca men te ati va, 
cus ta crer no re cen te no ti ciá rio da im pren sa, a exem -
plo da re por ta gem da Ga ze ta Mer can til de 5 de
agos to cor ren te, de que a Pe tro bras es ta ria con tra -
tan do em pre sas de Cin ga pu ra e da No ru e ga, para a
cons tru ção de pla ta for ma de pros pec ção de pe tró leo
na Ba cia de Cam pos, bem como para a con ver são do
na vio “Fe li pe Ca ma rão”, com a mes ma fi na li da de, em
de tri men to da in dús tria na val na ci o nal.

Já no tem po do Bra sil Co lô nia, a me tró po le era
im pla cá vel com a pro i bi ção de que aqui se pro du zis se 
qual quer pro du to in dus tri a li za do, exa ta men te para
evi tar a con cor rên cia com os pro du to res de Por tu gal.
Essa si tu a ção era com pre en sí vel, em bo ra não ace i tá -
vel, em face do nos so sta tus po lí ti co de en tão.
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Mas ago ra, em que so mos na ção in de pen den te, 
em ple no sé cu lo XXI, em que os pro te ci o nis mos co -
mer ci a is são exa cer ba dos, quer pela im po si ção de
ele va das ta ri fas de im por ta ção para os nos sos pro du -
tos, de que são exem plos elo qüen tes o aço, o suco de 
la ran ja e os cal ça dos que pro du zi mos; em que os
sub sí di os à agri cul tu ra dos pa í ses de sen vol vi dos di fi -
cul tam nos sa pa u ta de ex por ta ção; em que se nos im -
põem bar re i ras de to dos os ma ti zes, in clu si ve de or -
dem fito-sa ni tá ri as e, mo der na men te, a tí tu lo de pro -
te ção do meio am bi en te, che ga a ser ri sí vel que ain da 
ado te mos ati tu des e prá ti cas no co mér cio in ter na ci o -
nal que ve nham des gra ça da men te pre ju di car nos sos
in te res ses.

Con cla man do con tra essa in fe liz pos tu ra, o emi -
nen te em pre sá rio Antô nio Ermí rio de Mo ra es, em sua 
co lu na se ma nal da Fo lha de S.Pa u lo, pu bli ca da no
dia 18-1-1998, sob o tí tu lo The Buy Ame ri can Act,
1933, as sim pon de rou:

No úl ti mo fim de se ma na, na ve gan do
um pou co pela Inter net, ve ri fi quei que a Bi -
bli o te ca do Con gres so dos Esta dos Uni dos
está sen do pro ces sa da por que con tra tou no 
ex te ri or, in de vi da men te, uma sé rie de ser vi -
ços que po de ri am ser con tra ta dos do mes ti -
ca men te.

O pro ces so tem fun da men to numa lei
ame ri ca na que exi ge de to dos os ór gãos go -
ver na men ta is o es go ta men to das pos si bi li -
da des de  com pra den tro do país, an tes de
bus car bens e ser vi ços im por ta dos – “The
Buy Ame ri can Act.”

Des sa lei nin guém es ca pa. Ela foi apro -
va da em 1933, com o pro pó si to de es ti mu lar a
ge ra ção de em pre gos para os tra ba lha do res
ame ri ca nos. Os ór gãos pú bli cos são obri ga dos 
a com prar nos Esta dos Uni dos tudo o que ne -
ces si tam, des de lá pis e bor ra cha até aviões e
ser vi ços de en ge nha ria....................................

Nes se pe río do, a lei so freu pe que nas
cor re ções, de vi do aos tra ta dos de co mér cio
in ter na ci o nal. Mas a sua es pi nha dor sal fi -
cou inal te ra da.

É isso mes mo: os Esta dos Uni dos, o
país mais li be ral do mun do – ou dito li be ral
–, im ple men tam há mais de meio sé cu lo
uma lei para pro te ger seus em pre gos!

Em ar ti go pu bli ca do na mes ma Fo lha de S.Pa u -
lo de 4-4-98, in ti tu la do Buy Bra zi li an, o Go ver no joga
con tra, Sér gio Ma ga lhães, Pre si den te da Asso ci a ção
Bra si le i ra da Indús tria de Má qui nas e Equi pa men tos

(ABIMAC), re fe rin do-se ao in con for mis mo de Anto nio
Ermí rio de Mo ra es, as sim aler tou:

É que lá [nos Esta dos Uni dos] exis te
uma lei cha ma da “The Buy Ame ri can Act”,
apro va da em 1933, da qual nin guém es ca -
pa, nem mes mo uma ins ti tu i ção su bor di na -
da ao Con gres so Na ci o nal.

Ne nhu ma en ti da de, ór gão ou em pre sa
do go ver no pode ad qui rir bens e ser vi ços
es tran ge i ros sem an tes ve ri fi car se eles não 
po dem ser su pri dos por em pre sas ou ci da -
dãos ame ri ca nos. Tra ta-se de uma cons -
ciên cia de na ci o na li da de cujo res pe i to é in -
ques ti o ná vel quan do o di nhe i ro que está
sen do gas to per ten ce ao povo.

Com o ob je ti vo de con tri bu ir para o aper fe i ço a -
men to de nos sos ins ti tu tos ju rí di cos com vis tas ao
bem-es tar do nos so povo, sub me te mos à con si de ra -
ção do Con gres so Na ci o nal o pre sen te pro je to, para
ser aper fe i ço a do e apro va do o mais ra pi da men te
quan to per mi tam as re gras nor ma ti vas do pro ces so
le gis la ti vo.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Ma ria do Car mo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma -
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do De mo crá -
ti co de Di re i to e tem como fun da men tos:

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

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

“Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta 
de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos prin -
cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da de, pu -
bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:”
....................................................................................

XXI – res sal va dos os ca sos es pe ci fi ca dos na le -
gis la ção, as obras, ser vi ços, com pras e ali e na ções
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se rão con tra ta dos me di an te pro ces so de li ci ta ção pú -
bli ca que as se gu re igual da de de con di ções a to dos os 
con cor ren tes, com cláu su las que es ta be le çam obri -
ga ções de pa ga men to, man ti das as con di ções efe ti -
vas da pro pos ta, nos ter mos da lei, o qual so men te
per mi ti rá as exi gên ci as de qua li fi ca ção téc ni ca e eco -
nô mi ca in dis pen sá ve is à ga ran tia do cum pri men to
das obri ga ções.

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

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas para 
li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tra ção
Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Ge ra is

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os

....................................................................................
Art. 3º A li ci ta ção des ti na-se a ga ran tir a ob ser -

vân cia do prin ci pio cons ti tu ci o nal da iso no mia e a se -
le ci o nar a pro pos ta mais van ta jo sa para a Admi nis tra -
ção e será pro ces sa da e jul ga da em es tri ta con for mi -
da de com os prin cí pi os bá si cos da le ga li da de, da im -
pes so a li da de, da mo ra li da de, da igual da de, da pu bli -
ci da de, da pro bi da de ad mi nis tra ti va, da vin cu la ção ao 
ins tru men to con vo ca tó rio, do jul ga men to ob je ti vo e
dos que lhes são cor re la tos.

§ 1º É ve da do aos agen tes pú bli cos:
I – ad mi tir, pre ver, in clu ir ou to le rar, nos atos de

con vo ca ção, cláu su las ou con di ções que com pro me -
tam, res trin jam ou frus trem o seu ca rá ter com pe ti ti vo
e es ta be le çam pre fe rên ci as ou dis tin ções em ra zão
da na tu ra li da de, dá-se de ou do mi ci lio dos li ci tan tes
ou de qual quer ou tra cir cuns tân cia im per ti nen te ou ir -
re le van te para o es pe cí fi co ob je to do con tra to;

II – es ta be le cer tra ta men to di fe ren ci a do de na -
tu re za co mer ci al, le gal, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria ou
qual quer ou tra, en tre em pre sas bra si le i ras e es tran -
ge i ras, in clu si ve no que se re fe re a mo e da, mo da li da -
de e lo cal de pa ga men tos, mes mo quan do en vol vi dos 
fi nan ci a men tos de agên ci as in ter na ci o na is, res sal va -
do o dis pos to no pa rá gra fo se guin te e no art. 32 da Lei 
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991.

§ 2º Em igual da de de con di ções, como cri té rio
de de sem pa te, será as se gu ra da pre fe rên cia, su ces si -
va men te, aos bens e ser vi ços:

I – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra si -
le i ras de ca pi tal na ci o nal; 

II – pro du zi dos no País;
III – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra -

si le i ras.
§ 3º A li ci ta ção não será si gi lo sa, sen do pú bli cos 

e aces sí ve is ao pú bli co os atos de seu pro ce di men to,
sal vo quan to ao con te ú do das pro pos tas, até a res -
pec ti va aber tu ra.

§ 4º (VETADO)  (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
8.883, de 8-6-94)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 219, DE 2002

Veda a in ves ti du ra em car gos de di -
re ção em ins ti tu i ções re gu la do ras dos
mer ca dos fi nan ce i ro, de ca pi ta is, de se -
gu ros e de pre vi dên cia com ple men tar de
de ten to res de par ti ci pa ção aci o ná ria su -
pe ri or a cin co por cen to em ins ti tu i ções
que ope rem nes ses mer ca dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ve da da a in ves ti du ra em car go de di re -

ção de au tar quia, agên cia re gu la do ra, ór gão da ad mi -
nis tra ção di re ta ou qual quer ou tra ins tân cia que te nha 
com pe tên cia para re gu la men tar ou su per vi si o nar ins -
ti tu i ções que ope rem nos mer ca dos fi nan ce i ro, de ca -
pi ta is, de se gu ros, de pre vi dên cia com ple men tar ou
qua is quer ou tras de fi ni das no art. 1º da Lei nº 7.492,
de 16 de ju nho de 1986, por de ten to res de par ti ci pa -
ção aci o ná ria su pe ri or a cin co por cen to em qual quer
ins ti tu i ção atu an te nes ses mer ca dos.

§ 1º A ve da ção apli ca-se aos pa ren tes até se -
gun do grau dos de ten to res de par ti ci pa ção aci o ná ria
a que se re fe re o ca put.

§ 2º O Se na do Fe de ral pode, em aten di men to a
so li ci ta ção do Pre si den te da Re pú bli ca, mo ti va da por
re le van te in te res se na ci o nal, au to ri zar a in ves ti du ra
em hi pó te se ve da da nes te ar ti go.

Art. 2º Pre vi a men te à pos se, a pes soa in di ca da
de ve rá de cla rar se está ou não im pe di da de as su mir a 
in ves ti du ra em ra zão do dis pos to no art. 1º.

Art. 3º Aque le que ace i tar a in ves ti du ra em car -
go pú bli co em de sa cor do com o dis pos to nes ta lei
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será pu ni do nos ter mos do art. 6º da Lei nº 7.492, de
16 de ju nho de 1986.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Mu dan ças es tru tu ra is al te ra ram o modo de atu -
a ção eco nô mi ca do Esta do bra si le i ro, que de i xou de
ser di re ta, pre pon de ran te men te por meio de em pre -
sas es ta ta is, e pas sou a se dar de modo in di re to, com
o cres ci men to do nú me ro e das atri bu i ções das ins -
tân ci as de re gu la ção. Esse mo vi men to que se ob ser -
va em qua se to das as áre as da eco no mia foi tam bém
ve ri fi ca do nos mer ca dos fi nan ce i ros, latu sen so.

Deve ser so ma do a essa trans for ma ção o au -
men to da com ple xi da de e da in te gra ção do fun ci o na -
men to de to dos os se to res que se de di cam à cap ta -
ção, alo ca ção e ad mi nis tra ção de re cur sos de ter ce i -
ros, onde se in clu em os tra di ci o na is ban cos co mer ci -
a is, bem como os ban cos de in ves ti men to, as cor re to -
ras e dis tri bu i do ras de va lo res, as se gu ra do ras e as
em pre sas de pre vi dên cia com ple men tar. Para a so ci -
e da de, esse pro ces so tem como re fle xo a opa ci da de
da atu a ção dos es pe ci a lis tas. Aliás, a fal ta de trans pa -
rên cia e de me ca nis mos de con tro le efe ti vo da ação
dos es pe ci a lis tas não é pro ble ma ex clu si va men te
bra si le i ro. Fra u des re cen te men te des co ber tas aba la -
ram a con fi an ça do ci da dão co mum nos mer ca dos de
ca pi ta is dos Esta dos Uni dos e da Eu ro pa.

Não exis tem so lu ções sim ples para esse pro -
ble ma, que, in clu si ve, sus ci tou vas ta li te ra tu ra aca dê -
mi ca vol ta da para essa ques tão, cha ma da, na que les
cír cu los, de re la ção en tre o agen te e o prin ci pal. Há,
con tu do, me ca nis mos que po dem, se não eli mi nar,
pelo me nos re du zir a pos si bi li da de de atu a ção dos
di ri gen tes de ins ti tu i ções re gu la do ras do mer ca do fi -
nan ce i ro em prol de in te res ses pró pri os ou de gru -
pos, em de tri men to da mis são pú bli ca que lhes foi
con fi a da.

Um de les, cuja ado ção ve nho pro por no ane xo
pro je to de lei, é a pro i bi ção aos de ten to res de par ce la
re pre sen ta ti va de ca pi tal de ins ti tu i ções fi nan ce i ras
ou ou tras que cap tem pou pan ça po pu lar, de ocu par
car gos em ins tân ci as de re gu la ção es ta tal dos mer ca -
dos cor res pon den tes.

Pro po nho, tam bém, que em caso de re le van te
in te res se na ci o nal e me di an te so li ci ta ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca, o Se na do Fe de ral pos sa au to ri -
zar ex ce ção a essa re gra.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.492,  DE 16 DE JUNHO DE 1986

De fi ne os cri mes con tra o sis te ma fi -
nan ce i ro na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

.................................................... ................................
Art 1º Con si de ra-se ins ti tu i ção fi nan ce i ra, para

efe i to des ta lei, a pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co ou
pri va do, que te nha como ati vi da de prin ci pal ou aces -
só ria, cu mu la ti va men te ou não, a cap ta ção, in ter me -
di a ção ou apli ca ção de re cur sos fi nan ce i ros (Ve ta do)
de ter ce i ros, em mo e da na ci o nal ou es tran ge i ra, ou a
cus tó dia, emis são, dis tri bu i ção, ne go ci a ção, in ter me -
di a ção ou ad mi nis tra ção de va lo res mo bi liá ri os.

Pa rá gra fo úni co. Equi pa ra-se à ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra:

I – a pes soa ju rí di ca que cap te ou ad mi nis tre se -
gu ros. câm bio, con sór cio, ca pi ta li za ção ou qual quer
tipo de pou pan ça, ou re cur sos de ter ce i ros; 

II – a pes soa na tu ral que exer ça qua is quer das
ati vi da des re fe ri das nes te ar ti go, ain da que de for ma
even tu al.
.................................................... ................................

Art 6º Indu zir ou man ter em erro, só cio, in ves ti -
dor ou re par ti ção pú bli ca com pe ten te, re la ti va men te à 
ope ra ção ou si tu a ção fi nan ce i ra, so ne gan do-lhe in -
for ma ção ou pres tan do-a fal sa men te:

Pena – Re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
mul ta.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 220, DE 2002

Pro í be a co bran ça de ho no rá ri os ad -
vo ca tí ci os por par te das imo bi liá ri as ou
ad mi nis tra do ras de imó ve is, sem o de vi -
do aju i za men to da ação de co bran ça.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a co bran ça de qual quer va -

lor a ti tu lo de ho no rá ri os ad vo ca tí ci os por par te das
imo bi liá ri as ou ad mi nis tra do ras de imó ve is, sem o de -
vi do aju i za men to da ação com pe ten te.

Art. 2º As imo bi liá ri as ou ad mi nis tra do ras de
imó ve is que in ci di rem em co bran ça de ho no rá ri os ad -
vo ca tí ci os ve da dos por esta lei fi cam obri ga das a res -
ti tu ir em do bro o va lor co bra do, além de pa ga men to
de mul ta de va lor cor res pon den te a R$2.000,00 (dois
mil re a is).

Art.  3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

As imo bi liá ri as e ad mi nis tra do ras de imó ve is do
País fre qüen te men te co bram, de for ma abu si va, ho -
no rá ri os ad vo ca tí ci os dos in qui li nos que atra sam o
pa ga men to de seus alu guéis.

Ho no rá ri os ad vo ca tí ci os de vem ser pa gos pelo
in qui li no ape nas no caso de ação aju i za da, nun ca an -
tes des ta. Ho no rá ri os ad vo ca tí ci os ape nas são de vi -
dos pelo in qui li no quan do, após ser aci o na do ju di ci al -
men te, faz acor do com a imo bi liá ria ou é con de na do a 
pa gar como ônus da su cum bên cia. No caso de con -
de na ção, este va lor é ar bi tra do pelo juiz, po den do va -
ri ar en tre 10% (dez por cen to) a 20% (vin te por cen to). 
É a jus ta re mu ne ra ção pelo tra ba lho pro fis si o nal exe -
cu ta do.

Ocor re que imo bi liá ri as ines cru pu lo sas uti li zam
seu po der de co a ção para ex tor quir dos in qui li nos, já
pe na li za dos pela si tu a ção eco nô mi ca que os le va ram
ao não cum pri men to de suas obri ga ções con tra tu a is,
além da ver ba de vi da, 20% (vin te por cen to) a mais,
ale gan do se rem es tes re fe ren tes a ho no rá ri os ad vo -
ca tí ci os. Na ma i o ria das ve zes, o ad vo ga do nem mes -
mo fi cou sa ben do que o in qui li no atra sou o cum pri -
men to de sua obri ga ção e a imo bi liá ria já está co bran -
do ho no rá ri os in de vi da men te. Ou tras ve zes, nem
qua dro ju rí di co a imo bi liá ria pos sui, mas co bra ho no -
rá ri os como se pos su ís se en gor dan do a sua ver ba de
ad mi nis tra ção do imó vel, já fi xa da de co mum acor do
quan do da re a li za ção do con tra to de ad mi nis tra ção.

Des sa for ma, não deve o Po der Le gis la ti vo se
omi tir di an te de tão gra ve fato que mal tra ta subs tan ci -
al men te par ce la da po pu la ção bra si le i ra re si den te em 
imó vel alu ga do.

Para tan to, pe di mos o apo io de nos sos ilus tres
Pa res para o pro je to, ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Ca los Be zer ra.

 (À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 221,  DE 2002

Ado ta o Tu i u iú (Ja bi ru mycte ria)
como Ave Sím bo lo do Bra sil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ado ta do o Tu i u iú (Ja bi ru mycte ria)

como Ave Sím bo lo do Bra sil.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Gran de par te das na ções do mun do ado ta uma
ave como sím bo lo. Ele i ta, ge ral men te, en tre as es pé -
ci es re pre sen ta ti vas da avi fa u na na ci o nal, ela cos tu -
ma guar dar es tre i ta re la ção com a cul tu ra do país e,
nor mal men te, está pre sen te em seus cos tu mes, tra di -
ções, cren ças e mi tos.

Assim, a ce go nha é sím bo lo da Ale ma nha, a
águia da ca be ça bran ca é sím bo lo dos Esta dos Uni -
dos e a an do ri nha, da Áus tria.

A idéia de se ele ger uma ave que evo que nos so
País não é exa ta men te nova e, an te ri or men te, co gi -
tou-se so bre a pos si bi li da de de con cre ti zá-la por oca -
sião da ofi ci a li za ção do Dia da Ave, anu al men te co -
me mo ra do no dia 5 de ou tu bro.

Nes se sen ti do, o pre sen te pro je to de lei ten ci o -
na su prir essa la cu na ao ado tar o tu i u iú, sím bo lo do
Pan ta nal Mato-gros sen se, como Ave Sím bo lo do
País.

Co nhe ci da tam bém como ja bu ru, o tu i u iú – cujo
nome ci en tí fi co é Ja bi ru mycte ria – é uma das ma i o -
res aves da Amé ri ca do Sul. Por seu por te e pre sen ça, 
sua ado ção res pon de ao in ten to de se ele ger uma ave 
que sin te ti ze a di ver si da de am bi en tal bra si le i ra e ocu -
pe um lu gar de des ta que na re pre sen ta ção do nos so
País, tan to quan to os seus Sím bo los Na ci o na is, cons -
ti tu ci o nal men te de fi ni dos: a Ban de i ra, o Hino, o Bra -
são e o Selo Na ci o na is.

Des sa for ma, con vic tos do mé ri to do pre sen te
pro je to de lei, so li ci ta mos o seu aco lhi men to pe los
ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va).

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.503, de 23 de se -
tem bro de 1997, que ins ti tui o Có di go de
Trân si to Bra si le i ro, e a Lei nº 10.098, de
19 de de zem bro de 2000, que es ta be le ce
nor mas ge ra is e cri té ri os bá si cos para a
pro mo ção da aces si bi li da de das pes so as 
por ta do ras de de fi ciên cia ou com mo bi li -
da de re du zi da, e dá ou tras pro vi dên ci as,
para de ter mi nar a re ser va de va gas de
es ta ci o na men to em be ne fí cio dos ido sos 
e das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia
com di fi cul da des de lo co mo ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de
1997, pas sa a vi ger acres ci da do se guin te dis po si ti vo:

“Art. 86-A Os es ta ci o na men tos si tu a -
dos em áre as de uso pú bli co de ve rão con -
ter, de vi da men te iden ti fi ca das, va gas de uti -
li za ção pri va ti va de ve í cu los que trans por -
tem pes so as por ta do ras de de fi ciên cia com
di fi cul da de de lo co mo ção ou ido sos ma i o res 
de ses sen ta e cin co anos, na for ma re gu la -
men ta da pelo Con tran.”

Art. 2º O ca put do art. 7º da Lei nº 10.098, de 19
de de zem bro de 2000, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 7º Em to das as áre as de es ta ci o -
na men to de ve í cu los, lo ca li za das em vias e
es pa ços pú bli cos ou em imó ve is pri va dos de 
uso co le ti vo, de ve rão ser re ser va das va gas
pró xi mas dos aces sos de cir cu la ção de pe -
des tres, de vi da men te si na li za das, para ve í -
cu los que trans por tem pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia com di fi cul da de de lo co mo -
ção ou ido sos com ida de igual ou su pe ri or a 
ses sen ta e cin co anos.

................................................... “(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Embo ra a Lei nº 10.098, de 19 de de zem bro de 
2000, te nha de ter mi na do em seu art. 7º que to das
as áre as de es ta ci o na men to de ve í cu los “lo ca li za -
das em vias ou em es pa ços pú bli cos” de vem con ter
va gas re ser va das para ve í cu los que trans por tem
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia com di fi cul da de
de lo co mo ção”, esse be ne fí cio, por não cons tar ex -
pres sa men te do Có di go de Trân si to Bra si le i ro
(CTB), ins ti tu í do pela Lei nº 9.503, de 23 de se tem -
bro de 1997, tem sido im ple men ta do de for ma dis tin ta 
em cada uma das uni da des da Fe de ra ção que li dam,
ade ma is, com a de cor ren te di fi cul da de de ape nar os
in fra to res da nor ma.

De fato, o CTB, que tem en se ja do no tá ve is con -
quis tas no to can te à ele va ção dos pa drões de ci vi li da de
que de vem ori en tar o trân si to no ter ri tó rio na ci o nal, ca -
re ce ain da de al guns apri mo ra men tos no sen ti do de as -
se gu rar efi cá cia à di re triz ins cri ta no art. 1º § 5º, da pró -
pria lei, qual seja, a de que o Sis te ma Na ci o nal de Trân -
si to deve con fe rir “pri o ri da de em suas ações à de fe sa
da vida, nela in clu í da a pre ser va ção da sa ú de”.

É o que move a pre sen te pro po si ção. Para tan to,
de ter mi na-se a re ser va de va gas nos es ta ci o na men tos,
me di an te si na li za ção. A pro por ção des sas va gas em re -
la ção ao to tal, os pa drões ado ta dos para a de vi da si na li -
za ção, as sim como ou tros cri té ri os de im ple men ta ção,
cons ti tu i rão ma té ria de re gu la men to a ser ex pe di do
pelo Con se lho Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN), que,
por sua vez, de ve rá ob ser var os pa drões mí ni mos já fi -
xa dos na Lei nº 10.098, de 2000.

De ou tra pane, e pe las mes mas ra zões, in clu i -
ram-se na obri ga ção os imó ve is pri va dos de uso co le -
ti vo bem como es ten deu-se o be ne fí cio aos ido sos
ma i o res de ses sen ta e cin co anos.

Tra ta-se, na ver da de, de con fe rir ma te ri a li da de a 
pre ce i tos cons ti tu ci o na is. No que se re fe re aos ido -
sos, aco lhen do de ci são de ele va da sen si bi li da de so -
ci al, a Cons ti tu i ção Fe de ral de ter mi nou, no art. 230,
que “a fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o de ver de
am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran do sua par ti ci -
pa ção na co mu ni da de, de fen den do sua dig ni da de e
bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re i to à vida”. No mes -
mo sen ti do, os arts. 23. II, e 24, XIV, im põem aos en -
tes fe de ra ti vos a ado ção de me di das que ofe re çam a
de vi da pro te ção e pro pi ci em a in te gra ção so ci al das
pes so as por ta do ras de de fi ciên cia.

São es ses, as sim, os ar gu men tos que jus ti fi cam 
o pro je to. que, es tou cer to, me re ce rá o apo io dos
mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503,  DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro.

....................................................................................
Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vias

ter res tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção,
rege-se por este Có di go.
....................................................................................

§ 5º Os ór gãos e en ti da des de trân si to per ten -
cen tes no Sis te ma Na ci o nal de Trân si to da rão pri o ri -
da de em suas ações à de fe sa da vida, nela in clu í da a
pre ser va ção da sa ú de e do meio-am bi en te.
....................................................................................

Art. 86. Os lo ca is des ti na dos a pos tos de ga so li -
na, ofi ci nas, es ta ci o na men tos ou ga ra gens de uso co -
le ti vo de ve rão ter suas en tra das e sa í das de vi da men -
te iden ti fi ca das, na for ma re gu la men ta da pelo
Contran.
....................................................................................
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LEI Nº 10.098,  DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Esta be le ce nor mas ge ra is e cri té rio
bá si cos para a pro mo ção da aces si bi li da -
de das pes so as por ta do ras de de fi ciên -
cia ou com mo bi li da de re du zi da, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º Em to das as áre as de es ta be le ci men to

de ve í cu los, lo ca li za das em vias ou em es pa ço pú bli -
cos, de ve rão ser re ser va das va gas pró xi mos dos
aces sos de cir cu la ção de pe des tres, de vi da men te si -
na li za das, para ve í cu los que trans por tem pes so as
por ta do ras de fi ciên cia com di fi cul da de de lo co mo ção. 
Pa rá gra fo úni co. As va gas a que se re fe re o ca put
des te ar ti go de ve rão ser em nú me ro equi va len te a
dois por cen to do to tal, ga ran ti da, no mí ni mo, uma
vaga, de vi da men te si na li za da e com as es pe ci fi ca -
ções téc ni cas de de se nho e tra ça do de acor do com
as nor mas téc ni cas vi gen tes.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
....................................................................................

XIV – pro te ção e in te gra ção so ci al das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia;
....................................................................................

Art.  230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm 
o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as se gu ran -
do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen den do
sua dig ni da de e bem-es tar e ga ran tin do-lhes o di re -
i to à vida.

§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.

§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é ga -
ran ti da a gra tu i da de dos trans por tes co le ti vos ur ba nos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 223, DE 2002

Alte ra o art. 1º da Lei nº 8.176, de 8
de fe ve re i ro de 1991, para con si de rar cri -
me con tra a or dem eco nô mi ca a adul te ra -
ção dos com bus tí ve is que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º da Lei nº 8.176, de 8 de fe ve re i ro de 1991, 

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra fo:

Art 1º ........................ ............................
.................................. ............................
Pa rá gra fo úni co. Incor re na mes ma

pena quem al te ra, fora das es pe ci fi ca ções
le ga is, com bus tí vel de pe tró leo, ál co ol car -
bu ran te, gás na tu ral ou qual quer com bus tí -
vel lí qui do car bu ran te. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A adul te ra ção de com bus tí vel não é prá ti ca re -
cen te, mas se tem tor na do pre pon de ran te nos úl ti mos 
tem pos.

A pri me i ra for ma de adul te ra ção era a adi ção
de sol ven tes à ga so li na. Com a edi ção de re gras rí gi -
das para as prin ci pa is pe tro quí mi cas bra si le i ras pro -
du zi rem o sol ven te, a adul te ra ção tem se efe ti va do
com a adi ção em ex ces so do ál co ol ani dro à ga so li -
na, su pe ran do o má xi mo le gal de 24% de ál co ol ani -
dro por li tro.

Pes qui sa fe i ta pela Agên cia Na ci o nal Pe tró leo
em 26.200 pos tos de abas te ci men to mos tra um cres -
ci men to de adul te ra ção da ga so li na ven di da no País,
re ve lan do-se que 10,45% do com bus tí vel não aten de
aos pa drões mí ni mos de qua li da de es ti pu la dos pela
en ti da de. O ín di ce re fe re-se a fe ve re i ro e su pe ra o
per cen tu al de ja ne i ro, de 8,4%, e tam bém a mé dia de
todo o ano pas sa do, de 9,4%. Além do pre ju í zo ao
con su mi dor , es ti ma-se que as fra u des em 24 bi lhões
de li tros de com bus tí ve is ven di dos por ano pro vo -
quem um rom bo de um bi lhão e meio de re a is em per -
das de tri bu ta ção (Ga ze ta Mer can til, 4-4-2002).

Ou tro le van ta men to des sa mes ma agên cia
mos tra que a adul te ra ção de ál co ol cres ceu 85% nos
pri me i ros me ses de 2002 e que o ín di ce de in con for -
mi da de com as es pe ci fi ca ções le ga is do com bus tí vel
já é qua se duas ve zes ma i or que o da ga so li na. Essa
pes qui sa re ve la que, em mar ço úl ti mo 18,5% das
amos tras de ál co ol tes ta das em todo o País es ta vam
fora dos pa drões exi gi dos pela lei, en quan to que o
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mes mo ín di ce para a ga so li na era de 7,7%. A mé dia
do ano pas sa do foi de 9,2% de in con for mi da des para
a ga so li na e 10,3% para o ál co ol. Em 1999, quan do foi 
cri a do o Pro gra ma de Mo ni to ra men to do Con tro le de
Qu a li da de dos Com bus tí ve is da ANP, o ín di ce de in -
con for mi da de da ga so li na era de 12,5% e do ál co ol,
7,3%. (Jor nal do Co mér cio do Rio de Ja ne i ro,
5-5-2002).

Os re pre sen tan tes da Asso ci a ção Na ci o nal de
Fa bri can tes de Ve í cu los Au to mo to res (ANFAVEA),
Henry Jo seph Ju ni or, da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Re pa ra do res Indi vi du a is de Ve í cu los, Arnal do Mot ta
La gu na, e da Asso ci a ção Bra si le i ra de Enge nha ria
Au to mo ti va, José Edson Par ro, afir ma ram que, hoje,
no Bra sil, a adul te ra ção é bas tan te so fis ti ca da, e
não é fa cil men te per cep tí vel no mo men to do abas te -
ci men to. Ela só será sen ti da ao lon go do tem po, de -
pen den do do uso con ti nu a do do com bus tí vel adul te -
ra do, o que pode pro vo car até o com pro me ti men to
do mo tor, por afe tar a in je ção do com bus tí vel, ge ran -
do aque ci men to ex ces si vo (Pa no ra ma Bra sil,
24-4-2002).

Embo ra a adul te ra ção de com bus tí vel pos sa
ser con si de ra da uma fra u de, o Mi nis té rio Pú bli co
tem en con tra do di fi cul da des para ofe re cer de nún cia
con tra os agen tes que adul te ram os pro du tos com -
bus tí ve is, ten do em vis ta os vá ri os ele men tos cons ti -
tu ti vos da con du ta de es te li o na to. Ti pi fi ca da no art.
171 do Có di go Pe nal.

Qu an to a esse as sun to, en si na Fran cis co Mu -
ñoz Con de que a ação tí pi ca ca rac te ri za-se não
como um sim ples pro ces so ca u sal, mas um pro ces -
so re gi do pela von ta de. O tipo da con du ta pro i bi da
não se com põe ape nas de ele men tos ob je ti vos de
na tu re za nor ma ti va (o au tor, a ação, as for mas e
me i os de ação, o re sul ta do, o ob je to ma te ri al, etc.),
mas tam bém de ele men tos sub je ti vos (fim, efe i tos
con co mi tan tes e se le ção dos me i os). A com pro va -
ção dos ele men tos sub je ti vos é mu i to mais di fí cil do
que a dos ob je ti vos, uma vez que aque la deve ser
de du zi da e não ob ser va da. (in Te o ria Ge ral Do De li -
to, Ser gio Anto nio Fa bris Edi tor).

Des sa for ma, con cla ma mos os ilus tres pa res
para a apro va ção des te pro je to, que visa im pri mir
ma i or se gu ran ça ju rí di ca no com ba te à adul te ra ção
de com bus tí ve is, con du ta que por si só tem me re ci -
do pu ni ção na pro gres são cri mi no sa da fra u de de
com bus tí ve is.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro. – Car los
Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.176, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1991

De fi ne cri mes con tra a or dem eco -
nô mi ca e cria o Sis te ma de Esto ques de
Com bus tí ve is.

Art. 1º Cons ti tui cri me con tra a or dem eco nô mi ca:
I – ad qui rir, dis tri bu ir e re ven der de ri va dos de

pe tró leo, gás na tu ral e suas fra ções re cu pe rá ve is, ál -
co ol etí li co, hi dra ta do car bu ran te e de ma is com bus tí -
ve is lí qui dos car bu ran tes, em de sa cor do com as nor -
mas es ta be le ci das na for ma da lei;

II – usar gás li que fe i to de pe tró leo em mo to res
de qual quer es pé cie, sa u nas, cal de i ras e aque ci men -
to de pis ci nas, ou para fins au to mo ti vos, em de sa cor -
do com as nor mas es ta be le ci das na for ma da lei.

Pena de ten ção de um a cin co anos.
....................................................................................

CÓDIGO PENAL

........................................ ............................................
Art. 171. Obter, para si ou para ou trem, van ta -

gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin do ou man ten -
do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar dil, ou qual -
quer ou tro meio fra u du len to:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 5 (cin co) anos, e
mul ta.

§ 1º Se o cri mi no so é pri má rio, e é de pe que no
va lor o pre ju í zo, o juiz pode apli car a pena con for me o
dis pos to no art. 155, § 2º.

§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re quem:

Dis po si ção de co i sa alhe ia como pró pria

I – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to, em lo ca -
ção ou em ga ran tia co i sa alhe ia como pró pria;

Ali e na ção ou one ra ção fra u du len ta de co i sa
pró pria;

II – ven de, per mu ta, dá em pa ga men to ou em
ga ran tia co i sa pró pria ina li e ná vel, gra va da de ônus ou 
li ti gi o sa, ou imó vel que pro me teu ven der a ter ce i ro,
me di an te pa ga men to em pres ta ções, si len ci an do so -
bre qual quer des sas cir cuns tân ci as;

De fra u da ção de pe nhor

III – de fra u da, me di an te ali e na ção não con sen ti -
da pelo cre dor ou por ou tro modo, a ga ran tia pig no ra -
tí cia. quan do tem a pos se do ob je to em pe nha do;

Fra u de na en tre ga de co i sa

IV – de fra u da subs tân cia, qua li da de ou quan ti -
da de de co i sa que deve en tre gar a al guém;
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Fra u de para re ce bi men to de in de ni za ção ou va -
lor de se gu ro

V – des trói, to tal ou par ci al men te, ou ocul ta co i -
sa pró pria, ou lesa o pró prio cor po ou a sa ú de, ou
agra va as con se qüên ci as da le são ou do en ça. com o
in tu i to de ha ver in de ni za ção ou va lor de se gu ro:

Fra u de no pa ga men to por meio de che que

VI – emi te che que, sem su fi ci en te pro vi são de
fun dos em po der do sa ca do, ou lhe frus tra o pa ga -
men to.

§ 3º A pena au men ta-se de um ter ço, se o cri me
é co me ti do em de tri men to de en ti da de de di re i to pú -
bli co ou de ins ti tu to de eco no mia po pu lar, as sis tên cia
so ci al ou be ne fi cên cia.

Du pli ca ta si mu la da
.................. ..................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2002

Alte ra o art. 192 da Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dis por so bre a base de cál -
cu lo do adi ci o nal de in sa lu bri da de e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 192 da Con so li da ção das Leis do

Tra ba lho (CLT) apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção:

Art. 192. O exer cí cio de tra ba lho em
con di ções in sa lu bres, aci ma dos li mi tes de
to le rân cia es ta be le ci dos pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho e do Empre go, as se gu ra ao em -
pre ga do a per cep ção de adi ci o nal res pec ti -
va men te de 40% (qua ren ta por cen to), 20%
(vin te por cen to) e 10% (dez por cen to), se -
gun do se clas si fi quem nos gra us má xi mo,
mé dio e mí ni mo, cal cu la do so bre o sa lá rio
con tra tu al sem os acrés ci mos re sul tan tes de 
gra ti fi ca ções, prê mi os e par ti ci pa ções nos
lu cros. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pa ga men to de um adi ci o nal de in sa lu bri da de
re ve la o grau de ana cro nis mo da le gis la ção do tra ba -
lho, ar gu men ta o Dr. Dou glas Alen car Ro dri gues, Juiz
ti tu lar da 17ª Vara do Tra ba lho de Bra sí lia/DF (Cor re -
io Bra zi li en se, Ca der no “Di re i to e Jus ti ça”, 27-05-02, 
pág. 3). Na vi são des se ju ris ta, a le gi ti ma ção do tra ba -
lho em con di ções de agres são à sa ú de, com o pa ga -
men to de adi ci o na is, con fe re apa rên cia de le ga li da de
a re la ções de com pra e ven da de um pa tri mô nio ina li -
e ná vel, à sa ú de do tra ba lha dor, cuja pro te ção cons ti -
tui, por im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal, de ver fun da men tal
do Esta do bra si le i ro.

O re fe ri do au tor tam bém con si de ra ina ce i tá vel
que al gu mas ati vi da des pro fis si o na is, ape sar dos atu -
a is avan ços ci en tí fi cos e tec no ló gi cos, ain da es te jam
sen do exer ci das com mé to dos ul tra pas sa dos e sem
as ca u te las ne ces sá ri as, em pre ju í zo da in te gri da de
da sa ú de do tra ba lha dor e com re fle xos ne ga ti vos so -
bre a Pre vi dên cia So ci al. Na im pos si bi li da de de pro i -
bi ção to tal do tra ba lho em con di ções des ta na tu re za,
en tre tan to, ne ces sá rio de ses ti mu lar de al gu ma for ma
a sua uti li za ção.

Re gis tre-se que, após a Cons ti tu i ção de 1988,
in ten so de ba te dou tri ná rio e ju ris pru den ci al vem sen -
do de sen vol vi do a res pe i to da uti li za ção do sa lá rio mí -
ni mo como base para o cál cu lo do adi ci o nal de vi do,
pro por ci o nal ao grau de in sa lu bri da de má xi mo, mé dio 
ou mí ni mo. Na prá ti ca, pre va le ce a ori en ta ção do Tri -
bu nal Su pe ri or do Tra ba lho (Ori en ta ção Ju ris pru den -
ci al nº 2 da Se ção de Dis sí di os Indi vi du a is e Enun ci a -
dos nºs 137 e 228), que pro pug na pela le ga li da de da
tese fa vo rá vel ao sa lá rio mí ni mo como base de cál cu -
lo des se adi ci o nal.

Ape sar dos ar gu men tos le ga is que fun da men -
tam a uti li za ção des sa base de cál cu lo, en ten de mos
que os va lo res re sul tan tes são in su fi ci en tes para co -
brir os ris cos de sa ú de. Ain da que não seja pos sí vel
quan ti fi car eco no mi ca men te a sa ú de, a uti li za ção do
sa lá rio con tra tu al, que é o pa râ me tro para o cál cu lo
do adi ci o nal de pe ri cu lo si da de, pa re ce-nos mais jus -
ta, pode es ti mu lar os em pre ga do res a ado ta rem tec -
no lo gi as que re du zam os fa to res in sa lu bres e é mais
com pa tí vel com os im pac tos da in sa lu bri da de so bre
as ne ces si da des pes so a is do tra ba lha dor.

É no mes mo sen ti do o en ten di men to do ju ris ta
su pra ci ta do para quem o va zio nor ma ti vo “deve ser
sa na do com a ado ção ana ló gi ca da mes ma base de
cál cu lo pre vis ta para o adi ci o nal de pe ri cu lo si da de...”.
Ou tras pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas e tri bu tá ri as são
tam bém re co men da das. Mas, a sim ples mu dan ça na
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base de cál cu lo, ain da que não im pe ça o tra ba lho pre -
ju di ci al à sa ú de, cer ta men te am pli a rá a cons ciên cia a
res pe i to da ne ces si da de de tu te lar com mais vi gor a
sa ú de e a dig ni da de dos em pre ga dos.

Cre mos que os ar gu men tos elen ca dos con fir -
mam a re le vân cia do tema e re co men dam a ado ção
da al te ra ção le gal pro pos ta. Espe ra mos con tar com
os nos sos Pa res du ran te a tra mi ta ção da ma té ria e
com ma ni fes ta ção fa vo rá vel à apro va ção do Pro je to.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

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

Art. 192. As par tes mó ve is de qua is quer má qui -
nas ou os seus aces só ri os (in clu si ve cor re i as e ei xos
de trans mis são), quan do ao al can ce dos tra ba lha do -
res, de ve rão ser pro te gi das por dis po si ti vos de se gu -
ran ça que os ga ran tam su fi ci en te men te con tra qual -
quer aci den te.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va)

 PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 16 da Lei nº
6.830, de 22 de ja ne i ro de 1980, que dis -
põe so bre a co bran ça ju di ci al da Dí vi da
Ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 6.830, de 22 de Ja ne i ro 

de 1980, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 16. .............................. ....................
§ 1º Não são ad mis sí ve is em bar gos

do exe cu ta do an tes de ga ran ti da a exe cu -
ção, ex ce to para ar güir a pres cri ção nos
pró pri os em bar gos, em pre li mi nar de de fe -
sa, ou em sim ples pe ti ção, ob ser va do o
pra zo do ca put.

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ga ran tia do ju í zo é me di da ne ces sá ria ao pro -
ces so de exe cu ção, para que o pro vá vel de ve dor de -
fen da-se sem su je i tar o erá rio ao ris co de não re ce ber 
o quan to lhe é de vi do. Por isso, a pre vi são le gal de
que se efe tue o de pó si to ou, al ter na ti va men te, pro ce -
da à jun ta da da pro va de fi an ça ban cá ria ou da in ti ma -
ção da pe nho ra como con di ções ao re ce bi men to dos
em bar gos.

Há que se ob ser var, po rém, o prin cí pio do dé bi to 
ju ris di ci o nal no tem po jus to, cujo pres su pos to é a uti li -
da de da pres ta ção en tre gue pelo Esta do aos seus ju -
ris di ci o na dos. Hoje, com a ple to ra de fe i tos a que o
Po der Ju di ciá rio vê-se com pe li do a exa mi nar, não se
pode se quer exi gir ce le ri da de na en tre ga da pres ta -
ção ju ris di ci o nal, mas se pode, pelo me nos, pre ten der 
que as si tu a ções fla gran tes se jam exa mi na das pron -
ta men te, e não pe re ni za das.

Assim é que os pa ga men tos já re a li za dos não
de vem ser ob je to de no vos pro ces sos e, na mes ma
me di da, os ca sos de pres cri ção de que tra ta a pro po -
si ção, pois o trâ mi te se gui ria idên ti co ao dos de ma is
pro ces sos de exe cu ção fa zen dá ria, mas, ao fim, re -
sul ta ri am inú te is os pro ce di men tos ado ta dos, mal gra -
do o tem po apli ca do a re co nhe cê-lo, o des gas te fi -
nan ce i ro e emo ci o nal do exe cu ta do e os de ope ra ção
da má qui na ju di ciá ria aci o na da sem pro ve i to.

Ao con si de ra a pre mis sa, di re ta men te cin gi da
ao prin cí pio da uti li da de pro ces su al, em ou tros cam -
pos do Di re i to va mos vê-la im pe dir prá ti cas pro ces su -
a is inú te is. Assim, no Di re i to Pro ces su al Ci vil, te mos o 
ju í zo de de li ba ção a re co men dar a an te ci pa ção da tu -
te la ju ris di ci o nal, e, no Di re i to Pe nal, ve ri fi cam-se as
ex clu den tes de ili ci tu de se de mons tra da a ine xis tên -
cia do fato, a pro va de não ter o acu sa do con cor ri do
para a in fra ção pe nal, ou a hi pó te se de o fato não
cons ti tu ir in fra ção pe nal. Em to das es sas hi pó te ses, o 
tran ca men to é ime di a to.

Na mes ma fa i xa de isen ção en con tram-se os
ca sos de pes so as con si de ra das inim pu tá ve is por se
ca rac te ri za rem amen ta is, os de in ca pa ci da de etá ria;
o es ta do de ne ces si da de, a le gí ti ma de fe sa e o es tri to
cum pri men to de de ver le gal. Além das hi pó te ses de
pres cri ção pré via ou no cur so da ação.

Nada mais ade qua do que o pro ces so ju di ci al,
qual quer que seja a sua na tu re za, se ori en te des de
logo para o seu ob je ti vo. E, se de mons tra do que esse
ob je ti vo será frus tra do adi an te, que se o ex tin ga de
pla no, des de quan do já se mos tre in ca paz de che gar
ao ter mo. Tal me di da ju di ci al, na ver da de, tem por pre -
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mis sa o bom sen so de não de i xa pros pe rar ação ju di -
ci al des ti na da ao va zio.

No pre sen te caso, o Esta do tam bém não deve
ocu par-se em pro mo ver ação de exe cu ção fis cal sem
con si de rar a pos si bi li da de de aco lher, em ex ce ção de
pré-exe cu ti vi da de, opos ta nos em bar gos do exe cu ta -
do ou em sim ples pe ti ção, a evi dên cia de pres cri ção,
por que a in sis tên cia em ope rar a má qui na es ta tal gra -
ci o sa men te, sem a pers pec ti va de re sul ta do prá ti co,
re pre sen ta ônus in jus to, pro te la tó rio, re a li za do às ex -
pen sas do con tri bu in te e em des pro ve i to do pró prio
Esta do.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980

Dis põe so bre a co bran ça ju di ci al da
Dí vi da Ati va da Fa zen da Pú bli ca, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 16. O exe cu ta do ofe re ce rá em bar gos no

pra zo de 30 (trin ta) dias, con ta dos:
I – do de pó si to;
II – da jun ta da da pro va da fi an ça ban cá ria;
III – da in ti ma ção da pe nho ra.
§ 1º Não são ad mis sí ve is em bar gos do exe cu ta -

do an tes de ga ran ti da a exe cu ção.
§ 2º No pra zo dos em bar gos, o exe cu ta do de ve -

rá ale gar toda ma té ria útil à de fe sa, re que rer pro vas e
jun tar aos au tos os do cu men tos e rol de tes te mu nhas, 
até três, ou, a cri té rio do juiz, até o do bro des se li mi te.

§ 3º Não será ad mi ti da re con ven ção, nem com -
pen sa ção, e as ex ce ções, sal vo as de sus pe i ção, in -
com pe tên cia e im pe di men tos, se rão ar güi das como
ma té ria pre li mi nar e se rão pro ces sa das e jul ga das
com os em bar gos.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2002

Dis põe so bre o se gu ro edu ca ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei dis põe so bre o se gu ro edu ca -

ci o nal.

Do Obje to

Art. 2º O Se gu ro Edu ca ci o nal visa au xi li ar o cus -
te io das des pe sas com edu ca ção de seu be ne fi ciá rio,
à luz da ocor rên cia dos ris cos se gu ra dos.

§ 1º É ve da da à uti li za ção da ter mi no lo gia “Ga -
ran tia de Cus te io Edu ca ci o nal” na de sig na ção do se -
gu ro re fe ri do no ca put, de ven do suas con di ções ge -
ra is ex pli ci tar, de for ma cla ra, as res tri ções de co ber -
tu ra de cor ren tes da pos si bi li da de de di fe ren ci a ção
nos cri té ri os de atu a li za ção das men sa li da des es co -
la res e dos va lo res in de ni zá ve is.

§ 2º Não se in clu em na mo da li da de edu ca ci o nal
os se gu ros de aci den tes pes so a is que vi sem, ex clu si -
va men te, à co ber tu ra de aci den tes dos edu can dos
du ran te a per ma nên cia no es ta be le ci men to de en si no 
ou em seu tra je to, se gu ros es tes que per ma ne cem re -
gi dos pe las nor mas de aci den tes pes so a is.

Das Ga ran ti as

Art. 3º O Se gu ro Edu ca ci o nal deve con ter con di -
ções ge ra is es pe ci al men te ela bo ra das para o pro du -
to, aten den do às nor mas vi gen tes para os Se gu ros de 
Vida ou Aci den tes Pes so a is, res pe i ta do, em es pe ci al,
o dis pos to na pre sen te Cir cu lar.

Do Be ne fi ciá rio

Art. 4º O be ne fi ciá rio des ta mo da li da de de se gu -
ro será sem pre o edu can do, ain da que re pre sen ta do
ou as sis ti do, na for ma da lei.

Dos Ris cos Se gu rá ve is

Art. 5º Os ris cos se gu rá ve is po dem ser:
I – do res pon sá vel le gal pelo pa ga men to das

men sa li da des, quan do este não for o edu can do:
a) mor te por qual quer ca u sa;
b) in va li dez per ma nen te ou tem po rá ria, to tal ou

par ci al;
c) per da de ren da.
II – per da de ren da do edu can do, quan do for

res pon sá vel pelo pa ga men to das men sa li da des es -
co la res.

§ 1º O pa ga men to do ca pi tal se gu ra do re la ti vo à
co ber tu ra para per da de ren da fica li mi ta do ao pe río -
do es ta be le ci do em con tra to, ha ven do re in te gra ção
anu al da co ber tu ra após o re tor no às ati vi da des la bo -
ra ti vas, por de ter mi na do pe río do.

§ 2º Fa cul ta ti va men te, pode-se in clu ir como ris -
co se gu rá vel a in va li dez per ma nen te to tal ou par ci al
do edu can do, em fun ção das li mi ta ções pro fis si o na is
fu tu ras de cor ren tes de sua si tu a ção de in va li dez.
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Do Ca pi tal Se gu ra do

Art. 6º O ca pi tal se gu ra do deve ser es ta be le ci do
para au xi li ar o pa ga men to das men sa li da des e, op ci o -
nal ou adi ci o nal men te, de fi ni do para ou tras des pe sas
es co la res, fa cul tan do-se, ain da, o es ta be le ci men to
de um va lor a ser pago ao fi nal do 2º ou do 3º grau.
como apo io e in cen ti vo a ini ci a ção pro fis si o nal.

Do Pa ga men to da Inde ni za ção

Art. 7º Q pra zo para o pa ga men to da in de ni za -
ção de ve rá ser fi xa do no con tra to, não po den do ex ce -
der a um ano.

§ 1º É ve da da a in de ni za ção sob a for ma de pa -
ga men to úni co, ex ce tu an do-se os se guin tes ca sos:

I – quan do o ca pi tal se gu ra do se res trin ja ao úl ti -
mo ano Le ti vo do pe río do con tra ta do;

II – quan do o pa ga men to da in de ni za ção ou do
ca pi tal se gu ra do se re fi ra:

a) à in va li dez do edu can do:
b) a um va lor fi xa do em con tra to, ao fi nal do pe ri -

o do de for ma ção;
c) às des pe sas es co la res do ano de re fe ren cia.
§ 2º Fa cul ta-se a pre vi são con tra tu al de sus pen -

são do pa ga men to da in de ni za ção de cor ren te de des -
con ti nu i da de dos es tu dos, sem per da de di re i to dos
va lo res in de ni zá ve is e de sua res pec ti va atu a li za ção
mo ne tá ria. uma vez ca rac te ri za do o even to co ber to.

Art. 8º O pa ga men to pe rió di co da in de ni za ção
re la ti va ex clu si va men te às men sa li da des es co la res
pode ser re a li za do di re ta men te ao es ta be le ci men to
de en si no, des de que haja pré via anuên cia do res -
pon sá vel le gal pelo edu can do, ou des te úl ti mo, quan -
do ma i or, a ser fir ma da pe ri o di ca men te.

  Pa rá gra fo úni co. A pe ri o di ci da de do pa ga men to 
da in de ni za ção e da anuên cia a que se re fe re o ca put
deve ser, no ma xi mo. se mes tral.

Das Dis po si ções Fi na is

Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus tlfi ca ção

A pro pos ta que ora sub me te mos a esta Casa foi
ela bo ra da a par tir do ar ti go ~S egu ro Edu ca ci o nal e
as di re tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal”, de au to -
ria de Frank Lar rú bia Shih. Pro cu ra dor Fe de ral
(SUSEP), pu bli ca da na Re vis ta de Infor ma ção Le gis -
la ti va n. 151, jul/set 2001, págs. 171 a 176.

No re fe ri do do cu men to, seu au tor ar gu men ta
im por tân cia des sa mo da li da de de se gu ro para a edu -

ca ção ad ver tin do, po rém, para a ina de qua da dis ci pli -
na da ma té ria pela 47, de 1998, da Su pe rin ten dên cia
de Se gu ros Pri va dos es pe ci al men te no que diz res -
pe i to às nor mas que tra tam se gu ra do.

Nos ter mos da que la nor ma in fra le gal, “o ca pi tal
se gu ra do para o au xi lio do pa ga men to das men sa li -
da des deve com pre en der pelo me nos um ci clo es co -
lar”, en ten den do-se por ci clos es co la res: o pri me i ro,
da 1ª a 4ª sé ri es; o se gun do, da a 5ª a 8ª; o ter ce i ro, o
se gun do grau; e o quar to ci clo, o ter ce i ro grau (gra du -
a ção su pe ri or). O pla no po de rá pre ver, ain da, co ber -
tu ra para os pe río dos in ter me diá ri os: pré-es co lar, al -
fa be ti za ção, pré-ves ti bu lar ou even tu a is re pe tên ci as,
e o pa ga men to de um va lor fi xa do em con tra to, ao fi -
nal do ter ce i ro ou quar to ci clos, como apo io e in cen ti -
vo a ini ci a ção pro fis si o nal.

A nor ma é mu i to res tri ti va, con si de ran do-se que
a Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na ci o nal
(Lei nº 9.394, de 1996) “de no ta um ex pres si vo avan ço 
em di re ção à am pli a ção e mo der ni za ção do en si no
na ci o nal”, con tem plan do uma sé rie de cur sos não al -
can ça dos pela Cir cu lar da SUSEP, in vi a bi li zan do,
para mu i tos de les, a uti li za ção do se gu ro edu ca ci o -
nal.

E pre ci so cor ri gir essa dis tor ção, de for ma a am -
pli ar a pos si bi li da de de uti li za ção do se gu ro edu ca ci o -
nal, como bem ob ser va o au tor do ar ti go ci ta do:

Por ób vio, não só o cur so su ple ti vo,
mas to das as mo da li da des de en si no pre vis -
tas e pra ti cá ve is pela ini ci a ti va pri va da po -
dem ser ob je to do se gu ro edu ca ci o nal. Nes -
te mo men to, en tram no ce ná rio a li vre ini ci a -
ti va e as re gras de mer ca do para di ta rem a
con ve niên cia ou não para se con tra tar o se -
gu ro edu ca ci o nal em fa vor des ta ou da que la 
es pé cie de en si no, aten di das as ca rac te ris ti -
cas de cada uma. A toda evi dên cia, cur sos
e exa mes de cur ta du ra ção não de ve rão
sus ci tar qual quer in te res se das se gu ra do ras 
e dos pró pri os edu can dos. Sen sí vel per ce -
ber que será o in te res se a pe dra de to que
que mo vi men ta rá o se gu ro edu ca ci o nal ao
rumo de cum prir a sua mag na fun ção de
pre ven ção dos ris cos con tra a tão al me ja da
ex pan são e mo der ni za ção do en si no na ci o -
nal. sem o que não se cons tru i rá uma na ção 
dig na do novo mi lê nio.

Com essa fi na li da de e con si de ran do a im por -
tân cia da ado ção de me di das que pro mo vam a edu -
ca ção no Pais é que ela bo ra mos a pre sen te pro pos -
ta, que con sis te na re pro du ção da Cir cu lar nº 47, de
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1998, da SUSEP, sem as men ci o na das res tri ções
re la ti vas ao ca pi tal se gu ra do.

Pe los mo ti vos ex pos tos, con ta mos com o apo io
dos ilus tres Pa res para a apro va ção des te pro je to de
lei.

Sala das Ses sões, em 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos  
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2002

Alte ra a re da ção do art. 527 da Lei
nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di -
go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 527 da Lei nº 5.859, de 11 de ja ne i -

ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

Art. 527. .................... ...........................
§ 1º Se a de ci são sin gu lar es ti ver em

con fron to com sú mu la ou ju ris pru dên cia do -
mi nan te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, do
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça ou do tri bu nal
com pe ten te para co nhe cer do re cur so de
ape la ção. o re la tor:

I – co nhe ce rá do agra vo para dar pro -
vi men to ao re cur so de ape la ção:

II – na hi pó te se de pro vi men to do agra -
vo, quan do não te nha sido in ter pos ta ape la -
ção, se o ins tru men to con ti ver os ele men tos
ne ces sá ri os ao jul ga men to do mé ri to, de ter -
mi na rá sua con ver são em re cur so de ape la -
ção, ob ser van do-se. daí em di an te, o pro ce -
di men to re la ti vo a esse re cur so.

§ 2º Da con ver são do agra vo de ins tru -
men to em re cur so de ape la ção ca be rá agra -
vo re gi men tal que. se pro vi do, dará se gui -
men to ao re cur so prin ci pal para de ci são re -
gu lar pelo tri bu nal (arts. 545 e 557, § 1º)

§ 3º Na sua res pos ta. o agra va do ob -
ser va rá o dis pos to no § 2º do art. 525.

§ 4º Ao agra vo re gi men tal inad mis sí vel 
ou in fun da do apli car-se-á o dis pos to no art.

14, com as al te ra ções de cor ren tes da Lei nº 
10.358, de 27 de de zem bro de 2001. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Mos tra-se pro fí cua a re for ma do Có di go de Pro -
ces so Ci vil que vem sen do ca pi ta ne a da ao lon go des -
ta dé ca da pe los ilus tres Mi nis tros Sál vio de Fi gue i re -
do Te i xe i ra e Athos Gus mão Car ne i ro, e pela pro fes -
so ra Ada Pe le gri ni Gri no ver. Entre ou tros fru tos da re -
for ma, so mam-se as al te ra ções ex pe ri men ta das pelo
agra vo, es pe ci al men te em sua for ma por ins tru men to.

Con for me pon ti fi cou o ilus tre de sem bar ga dor
fe de ral Antô nio de Sou za Pru den te, em en car te de
cu nho ju rí di co pu bli ca do no Cor re io Bra zi li en se (24
de ju nho de 2002), a par tir da re for ma e a cri té rio do
re la tor. to mou-se pos sí vel ao re la tor con ver ter o agra -
vo de ins tru men to em re cur so ex tra or di ná rio ou es pe -
ci al sem pre que a de ci são re cor ri da afron tar sú mu la
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ou do Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, des de que a ins tru ção per mi ta a aná li se
de mé ri to. Por essa ra zão, o agra vo de ins tru men to
que vem a se con ver ter em um da que les re cur sos
pas sou a ser de no mi na do agra vo mu tan te.

Na es te i ra des sa nova fi lo so fia, ca paz de im pri -
mir ce le ri da de ma i or à pres ta ção ju ris di ci o nal, há de
se chan ce lar a po si ção dou tri na ria do ilus tre De sem -
bar ga dor Pru den te, se gun do a qual a me di da, por sua 
efi cá cia, de ve ria de i xar de li mi tar-se aos re cur sos ex -
tra or di ná rio e es pe ci al e es ten der-se à pri me i ra ins -
tân cia, para que, ali, o agra vo de ins tru men to pos sa
se con ver ter em re cur so de ape la ção, quan do a de ci -
são sin gu lar afron te ma té ria su mu la da pelo Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, pelo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e.
na que le caso, pelo tri bu nal com pe ten te para exa mi -
nar o re cur so de ape la ção.

A pro pos ta não de sa bri ga o a gra va do, pois, se re -
sis tir à con ver são do agra vo de ins tru men to em ape la -
ção, po de rá aju i zar agra vo re gi men tal, con so an te já lhe
per mi te, hoje, o Có di go de Pro ces so Ci vil. Por ou tro lado,
se ma ni fes ta men te inad mis sí vel ou in fun da do o agra vo
re gi men tal, seu aju i za men to sus ci ta rá a apli ca ção de
mul ta, con for me pre vi são con ti da no pa rá gra fo úni co do
art. 14 do mes mo Có di go, com as al te ra ções que fo ram
car re a das pela Lei nº 10.358, de 27 de de zem bro de
2001, o que dis pen sa nova pre vi são nor ma ti va.

Com o elen co de ra zões apon ta das, vis lum -
bra mos a pos si bi li da de de dar ce le ri da de à en tre ga
da pres ta ção ju ris di ci o nal nos ju í zos de pri me i ra
ins tân cia.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.
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LEGISLAÇAO CITADA

LEI Nº  5.869,  DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

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

CAPÍTULO II
Dos De ve res das Par tes 

e dos seus Pro cu ra do res 

SEÇÃO I
Dos De ve res

Arti go 14 – São de ve res das par tes e de to dos
aque les que de qual quer for ma par ti ci pam do pro ces so:

I – ex por os fa tos em ju í zo con for me a ver da de; 
II – pro ce der com le al da de e boa-fé;
III – não for mu lar pre ten sões, nem ale gar de fe -

sa, ci en tes de que são des ti tu í das de fun da men to;
IV – não pro du zir pro vas, nem pra ti car atos inú -

te is ou des ne ces sá ri os à de cla ra ção ou de fe sa do di -
re i to.

V – cum prir com exa ti dão os pro vi men tos man -
da men ta is e não cri ar em ba ra ços à efe ti va ção de pro -
vi men tos ju di ci a is, de na tu re za an te ci pa tó ria ou fi nal.

Pa rá gra fo úni co – Res sal va dos os ad vo ga dos
que se su je i tam ex clu si va men te aos es ta tu tos da
OAB, a vi o la ção do dis pos to no in ci so V des te ar ti go
cons ti tui ato aten ta tó rio ao exer cí cio da ju ris di ção, po -
den do o juiz, sem pre ju í zo das san ções cri mi na is, ci -
vis e pro ces su a is ca bí ve is, apli car ao res pon sá vel
mul ta em mon tan te a ser fi xa do de acor do com a gra -
vi da de da con du ta e não su pe ri or a vin te por cen to do
va lor da ca u sa; não sen do paga no pra zo es ta be le ci -
do, con ta do do trân si to em jul ga do da de ci são fi nal da
ca u sa, a mul ta será ins cri ta sem pre como dí vi da ati va
da União ou do Esta do.
....................................................................................

Art. 525. A pe ti ção de agra vo de ins tru men to
será ins tru í da:
....................................................................................

§ 2º No pra zo do re cur so, a pe ti ção será pro to -
co la da no tri bu nal, ou pos ta da no cor re io sob re gis tro
com avi so de re ce bi men to, ou, ain da, in ter pos ta por
ou tra for ma pre vis ta na lei lo cal.

Art. 527. Re ce bi do o agra vo de ins tru men to no
tri bu nal, e dis tri bu í do in con ti nen ti, o re la tor:
....................................................................................

I – ne gar-lhe-á se gui men to. li mi nar men te. nos
ca sos do art. 557;

II – po de rá con ver ter o agra vo de ins tru men to
em agra vo re ti do, sal vo quan do se tra tar de pro vi são

ju ris di ci o nal de ur gên cia ou hou ver pe ri go de le são
gra ve e de di fí cil ou in cer ta re pa ra ção, re me ten do os
res pec ti vos au tos ao ju í zo da ca u sa, onde se rão
apen sa dos aos prin ci pa is, ca ben do agra vo des sa de -
ci são ao ór gão co le gi a do com pe ten te:

III – po de rá atri bu ir efe i to sus pen si vo ao re cur so
(art. 558), ou de fe rir, em an te ci pa ção de tu te la, to tal
ou par ci al men te, a pre ten são re cur sal. co mu ni can do
ao juiz sua de ci são:

IV – po de rá re qui si tar in for ma ções ao juiz da ca -
u sa, que as pres ta rá no pra zo de 10 (dez) dias.

V – man da rá in ti mar o agra va do, na mes ma
opor tu ni da de, por ofí cio di ri gi do ao seu ad vo ga do,
sob re gis tro e com avi so de re ce bi men to, para que
res pon da no pra zo de 10 (dez) dias, fa cul tan do-lhe
jun tar có pi as das pe ças que en ten der con ve ni en tes;
nas co mar cas sede de tri bu nal e na que las cujo ex pe -
di en te fo ren se for di vul ga do no diá rio ofi ci al, a in ti ma -
ção far-se-á me di an te a pu bli ca ção no ór gão ofi ci al;

VI – ul ti ma das as pro vi dên ci as re fe ri das nos in -
ci sos I a V, man da rá ou vir o Mi nis té rio Pú bli co, se for o 
caso, para que se pro nun cie no pra zo de 10 (dez dias)

Pa rá gra fo úni co – Na sua res pos ta. o agra va do
ob ser va rá o dis pos to no § 2º do art. 525.

....................................................................................
Art.  545. Da de ci são do re la tor que não ad mi tir

o agra vo de ins tru men to, ne gar-lhe pro vi men to ou
re for mar o acór dão re cor ri do, ca be rá agra vo no pra -
zo de cin co dias. ao ór gão com pe ten te para o jul ga -
men to do re cur so, ob ser va do o dis pos to nos §§ 2º e
3º do art. 557.

............................... .....................................................
Art. 557. O re la tor ne ga rá se gui men to a re cur so

ma ni fes ta men te inad mis sí vel, im pro ce den te, pre ju di -
ca do ou em con fron to com sú mu la ou com ju ris pru -
dên cia do mi nan te do res pec ti vo tri bu nal, do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, ou de Tri bu nal Su pe ri or.

....................................................................................
§ 1º  Da de ci são ca be rá agra vo, no pra zo de cin -

co dias, ao ór gão com pe ten te para o jul ga men to do
re cur so, e se não hou ver re tra ta ção, o re la tor apre -
sen ta rá o pro ces so em mesa, pro fe rin do voto; pro vi do 
o agra vo, o re cur so terá se gui men to.

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

LEI Nº 10.358, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869.
de 11 de ja ne i ro de 1973 – Có di go de Pro -
ces so Ci vil, re la ti vos ao pro ces so de co -
nhe ci men to.
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Art.1º Os ar ti gos da Lei nº 5.869, de 11 de ja -
ne i ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil, a se guir
men ci o na dos, pas sam a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 14. São de ve res das par tes e de to dos aque -
les que de qual quer for ma par ti ci pam do pro ces so:
....................................................................................

V – cum prir com exa ti dão os pro vi men tos man -
da men ta is e não cri ar em ba ra ços à efe ti va ção de pro -
vi men tos ju di ci a is, de na tu re za an te ci pa tó ria ou fi nal.

Pa rá gra fo úni co. Res sal va dos os ad vo ga dos
que se su je i tam ex clu si va men te aos es ta tu tos da
OAB, a vi o la ção do dis pos to no in ci so V des te ar ti go
cons ti tui ato aten ta tó rio ao exer cí cio da ju ris di ção, po -
den do o juiz, sem pre ju í zo das san ções cri mi na is, ci -
vis e pro ces su a is ca bí ve is, apli car ao res pon sá vel
mul ta em mon tan te a ser fi xa do de acor do com a gra -
vi da de da con du ta e não su pe ri or a vin te por cen to do
va lor da ca u sa: não sen do paga no pra zo es ta be le ci -
do, con ta do do trân si to em jul ga do da de ci são fi nal da
ca u sa, a mul ta será ins cri ta sem pre como dí vi da ati va
da União ou do Esta do. “( NR)
....................................................................................

(À Co mis são de  Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2002

Acres cen ta ar ti go ao Có di go de Pro -
ces so Pe nal para ve dar a con ces são de
ha be as-cor pus a cri mi no sos re in ci den tes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 3.689, de 2 de ou tu bro

de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal –, pas sa a vi go -
rar acres ci do do se guin te ar ti go:

Art. 647-A. Não se con ce de rá ha be -
as-cor pus ao re in ci den te.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O ha be as-cor pus foi um dos mais im por tan tes
me ca nis mos de de fe sa do ci da dão con tra a pre po tên -
cia do Esta do – tan to é que os go ver nos de ex ce ção
logo cu i da vam de cer ceá-lo.

De acor do com a Cons ti tu i ção Fe de ral, o ob je ti -
vo ju rí di co des se writ é a pro te ção di re ta da li ber da de
fí si ca, con subs tan ci a da, de modo ge ral, na fór mu la ir,
vir e fi car, di re i to de lo co mo ção de cla ra do no art. 5º,
in ci so XV.

É in du vi do so que tal pro te ção deve ser efi caz,
pois o ha be as-cor pus é uma ação gra tu i ta, não exi -
ge ad vo ga do, qual quer pes soa pode im pe trá-lo, é
pro ces sa do com pri o ri da de em re la ção aos de ma is
pro ces sos, além de ser pos to em jul ga men to sem
in ti ma ção.

Con tu do, os anos re cen tes vêm de mons tran do
que esse ins ti tu to con ver teu-se em um ver da de i ro es -
cu do dos cri mi no sos, per mi tin do que de lin qüen tes re -
in ci den tes se jam co lo ca dos nas ruas para aí co me te -
rem no vos cri mes.

Por in ter mé dio da pro po si ção ora apre sen ta da,
pre ten de-se re du zir essa gri tan te in jus ti ça, man ten do
nas pri sões quem ne las deve fi car.

Di an te do ex pos to con to com a apro va ção de
meus pa res para este im por tan te pas so no com ba te
ao cri me.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 2 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

....................................................................................
Art 647. Dar-se-á ha be as-cor pus sem pre que

al guém so frer ou se achar na imi nên cia de so frer vi o -
lên cia ou co a ção ile gal na sua li ber da de de ir e vir, sal -
vo nos ca sos de pu ni ção dis ci pli nar.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de. à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XV – é li vre a lo co mo ção no ter ri tó rio na ci o nal
em tem po de paz, po den do qual quer pes soa, nos ter -
mos da lei, nele en trar, per ma ne cer ou dele sair com
seus bens;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 2002

Alte ra o art. 105 da Lei nº 9.503, de
23 de se tem bro de 1997, que ins ti tui o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, para in tro -
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du zir fa róis com tra ta men to anti-ofus ca -
men to en tre os equi pa men tos obri ga tó ri -
os dos ve í cu los.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de se -

tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 105..................................................
VII – fa róis com tra ta men to anti-ofus -

ca men to. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to visa a evi tar o ofus ca men to
ge ra do pela luz alta dos fa róis dos ve í cu los nos olhos
do mo to ris ta que ve nha em sen ti do con trá rio. Em tes -
tes re a li za dos mos tram que um mo to ris ta que tra fe -
gue em uma es tra da a uma ve lo ci da de de 100km por
hora, ao re ce ber luz alta de ou tro ve í cu lo em di re ção
con trá ria, per cor re 135 me tros sem ver ab so lu ta men -
te nada que es te ja à sua fren te. Isto, sem dú vi da, é a
ca u sa de inú me ros aci den tes de trân si to.

Des ta que-se que, no Bra sil, ain da pre do mi nam
as ro do vi as de pis tas sim ples, onde não exis tem obs -
tá cu los fí si cos en tre as di fe ren tes mãos de di re ção
que im pe çam o ofus ca men to ca u sa do pe los fa róis em 
sen ti do con trá rio.

Como for ma de pre ve nir esse gra ve pro ble ma
de trân si to, to ma mos a ini ci a ti va de pro por a in clu são
no Có di go de Trân si to Bra si le i ro, de fa róis com tra ta -
men to anti-ofus ca men to en tre os equi pa men tos de
uso obri ga tó rio nos ve í cu los.

Acre di ta mos que, em vis ta da im por tân cia dos
be ne fí ci os a se rem al can ça dos com a me di da, a obri -
ga to ri e da de vai pro pi ci ar não só o apri mo ra men to de
mo de los já exis ten tes como tam bém o sur gi men to de
no vas téc ni cas de tra ta men to dos fa róis que mi ni mi -
zem os pro ble mas de ofus ca men to dos mo to ris tas
dos de ma is ve í cu los.

Pelo ex pos to, so li ci ta mos a co la bo ra ção dos no -
bres Par la men ta res para a apro va ção do pro je to de
lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. – Se -
na dor Car los Be zer ra.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si -
le i ro.

Art. 105. São equi pa men tos obri ga tó ri os dos
ve í cu los, en tre ou tros a se rem es ta be le ci dos pelo
Con tran:

I – cin to de se gu ran ça, con for me re gu la men ta -
ção es pe cí fi ca do Con tran, com ex ce ção dos ve í cu los 
des ti na dos ao trans por te de pas sa ge i ros em per cur -
sos em que seja per mi ti do vi a jar em pé;

II – para os ve í cu los de trans por te e de con du -
ção es co lar, os de trans por te de pas sa ge i ros com
mais de dez lu ga res e os de car ga com peso bru to to -
tal su pe ri or a qua tro mil, qui nhen tos e trin ta e seis qui -
lo gra mas, equi pa men to re gis tra dor ins tan tâ neo inal -
te rá vel de ve lo ci da de e tem po;

III – en cos to de ca be ça, para to dos os ti pos de
ve í cu los au to mo to res, se gun do nor mas es ta be le ci -
das pelo Con tran;

IV – (VETADO)
V – dis po si ti vo des ti na do ao con tro le de emis -

são de ga ses po lu en tes e de ru í do, se gun do nor mas
es ta be le ci das pelo Con tran.

VI – para as bi ci cle tas, a cam pa i nha, si na li za ção 
no tur na di an te i ra, tra se i ra, la te ral e nos pe da is, e es -
pe lho re tro vi sor do lado es quer do.

§ 1º O Con tran dis ci pli na rá o uso dos equi pa -
men tos obri ga tó ri os dos ve í cu los e de ter mi na rá suas
es pe ci fi ca ções téc ni cas.

§ 2º Ne nhum ve í cu lo po de rá tran si tar com equi -
pa men to ou aces só rio pro i bi do, sen do o in fra tor su je i -
to às pe na li da des e me di das ad mi nis tra ti vas pre vis tas 
nes te Có di go.

§ 3º Os fa bri can tes, os im por ta do res, os mon ta -
do res, os en car ro ça do res de ve í cu los e os re ven de -
do res de vem co mer ci a li zar os seus ve í cu los com os
equi pa men tos obri ga tó ri os de fi ni dos nes te ar ti go, e
com os de ma is es ta be le ci dos pelo Con tran.

§ 4º O Con tran es ta be le ce rá o pra zo para o
aten di men to do dis pos to nes te ar ti go.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às
Co mis sões com pe ten tes.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela 
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção 
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, no mo men to opor -
tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Blo co/PPB –
TO. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, não sei se se ria
pos sí vel, mas so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª fi ca rá como su plen te, uma vez que três Se na do -
res já fi ze ram o mes mo pe di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re gis tro a im por -
tan te de ci são to ma da on tem pelo Su pe ri or Tri bu nal Ele i -
to ral: por de ci são unâ ni me, cin co vo tos a zero, aque la
Cor te as se gu rou o re gis tro da can di da tu ra à re e le i ção
do Go ver na dor do Acre, Jor ge Vi a na, do PT, e cas sou a
de ci são do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Esta do, que o
ha via con de na do por abu so dos po de res eco nô mi co e
po lí ti co du ran te a cam pa nha.

Só hou ve um Mi nis tro, Fer nan do Ne ves, que
con si de rou a ação mo vi da con tra Jor ge Vi a na ade -
qua da, mas en ten deu tam bém que o Go ver na dor –
como, de fato, foi ver da de – não ha via pra ti ca do ne -
nhum ato de ile ga li da de. 

To dos os ou tros Mi nis tros acom pa nha ram o pa -
re cer do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, Ge ral do
Brin de i ro, que, on tem, re gis tra mos des ta tri bu na. Era
tec ni ca men te im pró prio o pro ces so mo vi do pela co li -
ga ção do prin ci pal ad ver sá rio de Vi a na, o can di da to
Fla vi a no Melo do PMDB.

Tra ta-se de uma ação de im pug na ção de re gis -
tro de can di da tu ra. Jor ge Vi a na es ta va sen do acu sa -
do de abu so dos po de res eco nô mi co e po lí ti co por ca -
u sa do uso da lo go mar ca de seu Go ver no, uma ár vo -
re acom pa nha da da ex pres são: “O Go ver no da Flo -
res ta”.

Ora, Sr. Pre si den te, não ha via ali qual quer pro -
pa gan da de na tu re za pes so al. A lo go mar ca de um
Go ver no nor mal men te é co mum e, in clu si ve, sem pre
re gis tra da pelo Go ver no Fe de ral e pe los di ver sos Go -
ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is. Já há ju ris pru dên cia
no TSE a res pe i to de que o uso de lo go mar ca e slo -
gan não ca rac te ri za ri am a uti li za ção de pu bli ci da de
ins ti tu ci o nal para a pro mo ção de ges tão de Vi a na, por 
isso não es ta va con fi gu ra do o abu so do po der.

Além de Fer nan do Ne ves, o Pre si den te do TSE,
Nel son Jo bim, e o vice-Pre si den te, Se púl ve da Per -
ten ce, con si de ra ram que não ha via abu so no uso dos
sím bo los. 

O Go ver na dor ha via sido con de na do no TRE por
cin co vo tos a um no úl ti mo dia 23, quan do en tão teve o
re gis tro da can di da tu ra ne ga do, ten do sido en tão im pe -
di do de con cor rer a car go pú bli co por três anos.

Assim, Sr. Pre si den te, ain da hoje o Go ver na dor
Jor ge Vi a na veio a Bra sí lia, aqui con ce deu en tre vis -
tas à im pren sa, re ce beu a nos sa so li da ri e da de, as sim 
como de Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, às 11 ho ras,
es ta va na Uni ver si da de de Bra sí lia, quan do al gu mas
mi lha res de pes so as ou vi ram-no apre sen tar o seu
pla no para as uni ver si da des pú bli cas. 

Sr. Pre si den te, é in te res san te re gis trar que nada 
me nos que 52 re i to res de uni ver si da des es ta du a is e
fe de ra is ma ni fes ta ram, hoje, o seu apo io à can di da tu -
ra de Luiz Iná cio Lula da Sil va à Pre si dên cia. 

Gos ta ria de re gis trar o do cu men to en tre gue à
Lula, bem como aos can di da tos à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, pela Asso ci a ção Na ci o nal dos Di ri gen tes das 
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or.
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Sr. Pre si den te, hoje, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi apro va do o pa re cer do
Se na dor Bel lo Par ga a res pe i to do que foi de ba ti do
aqui, on tem, e que foi ob je to de de li be ra ção no úl ti mo
dia 28, quan do os mem bros e a Li de ran ça da Opo si -
ção – eu pró prio, Lí der do PT e da Opo si ção no Se na -
do – não fo mos avi sa dos pre vi a men te de que iria ha -
ver, na tar de da que le dia, re u nião para apre ci a ção do
caso de Ala go as. Infe liz men te, mes mo es cla re ci do
pelo pró prio Se na dor Ro me ro Jucá que não ha via,
an te ci pa da men te, avi sa do aos Lí de res e Se na do res
da Opo si ção que, na que le dia, se ria lida, e por tan to
vo ta da, a ma té ria de Ala go as; mes mo es cla re ci do
pelo Se na dor Bel lo Par ga que lem brou a con vo ca ção
da CAE para aque la tar de, ao fi nal da ses são não de -
li be ra ti va, e mes mo se dan do con ta S. Exª que o Lí der 
Ro me ro Jucá, on tem à tar de, ha via es cla re ci do que
ha via, sim, avi sa do e con ver sa do com os Lí de res, in -
clu si ve da Opo si ção, so bre as re u niões que ha ve ria
no Se na do nos dias 3, 4 e 5, mas que não ha via avi sa -
do aos Se na do res da Opo si ção a res pe i to do que iria
ocor rer no dia 28, in fe liz men te, o Se na dor Bel lo Par ga 
re gis trou que a Pre si dên cia do Se na do ha via re ce bi -
do a co mu ni ca ção do Lí der do Go ver no, se gun do a
qual S. Exª nos te ria avi sa do. Mes mo de po is de ter
sido es cla re ci do pelo pró prio Se na dor Ro me ro Jucá
que isso não ocor re ra, S. Exª pre fe riu não re ti fi car o
que es ta va no seu pa re cer. 

Ava li a mos que esse pro ce di men to não con diz
com os ter mos ci vi li za dos e de res pe i to que en tre
Opo si ção e Si tu a ção deve ha ver no Se na do Fe de ral.

Qu e ro re gis trar, Sr. Pre si den te, que, em vir tu de
des se fato, nós, do Blo co da Opo si ção, não es ta re -
mos de acor do que se pro ce da de qual quer for ma que 
não com obe diên cia ri go ro sa do Re gi men to Inter no
para apre ci a ção de ma té ri as tais como a ope ra ção do 
Esta do de Ala go as. Ire mos, sim, exi gir que o Re gi -
men to Inter no seja ple na men te res pe i ta do.

Sr. Pre si den te, é im por tan tís si mo que isso seja
re gis tra do para que os Se na do res e a Li de ran ça do
Blo co do Go ver no sa i bam que a Opo si ção quer ser
res pe i ta da. Qu an do for dita uma pa la vra, seja pelo Lí -
der ou por qual quer Se na dor da base do Go ver no,
que ela pos sa ser con fiá vel e que não haja um pro ce -
di men to como, in fe liz men te, o que ocor reu, hoje, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sr. Pre si den te, peço que seja trans cri to o do cu -
men to en tre gue aos can di da tos à Pre si dên cia, in clu -
si ve Lula, pela Asso ci a ção Na ci o nal dos Di ri gen tes
das Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or, como
par te do meu pro nun ci a men to. 

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª será aten di do, Se na dor Edu ar do Su plicy.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do re -
gi men to in ter no.)

ANDIFES
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES 

DAS INSTITUICÕES FEDERAIS
DE ENSINO SUPERIOR – IFES

Do cu men to para os can di da tos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca

Bra sí lia, se tem bro de 2002

Cer tos da res pon sa bi li da de po lí ti ca e aca dê mi -
ca as so ci a da aos car gos que ocu pa mos e à co mu ni -
da de que re pre sen ta mos, nos di ri gen tes das Insti tu i -
ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or, apre sen ta mos aos 
can di da tos a Pre si dên cia da Re pú bli ca o pre sen te
do cu men to, que sin te ti za nos sas pre o cu pa ções di an -
te do atu al ce ná rio aca dê mi co e ins ti tu ci o nal das uni -
ver si da des pú bli cas bra si le i ras. Ao mes mo tem po,
ma ni fes ta mos nos sa ple na dis po si ção para o diá lo go
am plo e per ma nen te com o novo Go ver no, em bus ca
das so lu ções e en ca mi nha men tos de cor ren tes dos
com pro mis sos das ins ti tu i ções uni ver si tá ri as com o
de sen vol vi men to do sa ber e as de se ja das trans for -
ma ções da so ci e da de bra si le i ra.

Aten ta aos pro ble mas re la ci o na dos à edu ca ção
su pe ri or pú bli ca em nos so País, a Andi fes está cons -
ci en te das mu dan ças em cur so nas uni ver si da des fe -
de ra is. Se, de um lado, con vi ve mos com o es go ta -
men to de mu i tas das fór mu las her da das dos anos 70,
do ou tro cum pre as si na lar o cres ci men to ex po nen ci al
da de man da pelo en si no su pe ri or e a per cep ção cada 
vez mais di fun di da da im por tân cia do de sen vol vi men -
to ci en ti fi co, tec no ló gi co e cul tu ral na cons tru ção das
na ções no mi lê nio que ora se ini cia.

As uni ver si da des pú bli cas fe de ra is vêm apre -
sen tan do ex pan são da ma trí cu la e cor res pon den te
cres ci men to na gra du a ção e na pós-gra du a ção, en -
quan to con so li dam a pes qui sa em ciên cia e tec no lo -
gia, ga ran tin do as ba ses de fun ci o na men to da co mu -
ni da de ci en tí fi ca na ci o nal. Acres cen te-se, aqui, a sua
con di ção de re fe rên cia de qua li da de para o sis te ma
bra si le i ro de edu ca ção su pe ri or. Esse pa pel cres ce
em re le vân cia quan do se per ce be que o pro ces so de
ex pan são da edu ca ção su pe ri or é ver ti gi no so e que,
nos úl ti mos anos, se tem con cen tra do no se tor pri va -
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do, hoje res pon sá vel por qua se 70% das va gas de
gra du a ção. O de se qui lí brio ex pan si o nis ta exi ge do
Esta do bra si le i ro re do bra da aten ção em sua ati vi da -
de de su per vi são do sis te ma e mo ni to ra men to da
qua li da de do en si no. Tal qua dro tem le va do as au to ri -
da des go ver na men ta is a di mi nu í rem o foco – an tes
qua se ex clu si vo – no en si no su pe ri or pú bli co, o que
nos leva a um novo pa ta mar de pre o cu pa ções com a
sus ten ta bi li da de do sis te ma.

Pres si o na da pela re tra ção subs tan ti va das fon -
tes de fi nan ci a men to, a cor ro são sa la ri al. a ine xis tên -
cia de pla nos de car re i ra ade qua dos, a re du ção do
qua dro efe ti vo de pro fes so res e de fun ci o ná ri os téc ni -
cos e ad mi nis tra ti vos, a per da de re cur sos hu ma nos
al ta men te qua li fi ca dos, a ne ces si da de de as se gu rar
cres cen tes ní ve is de ex ce lên cia e de res pon der efi -
caz men te às no vas de man das da so ci e da de. Tudo
isto leva a Uni ver si da de a exi gir, dos seg men tos que a 
cons ti tu em, es for ços ex cep ci o na is e con ti nu a dos na
con du ção de sua ges tão e no es ta be le ci men to de
uma agen da de es tra té gi as para o seu de sen vol vi -
men to.

A uni ver si da de pú bli ca tem ain da que en fren tar
re cor ren tes ações da bu ro cra cia fe de ral que fe rem
fron tal men te sua au to no mia. O prin cí pio de au to no -
mia con sa gra do no art. 207 da Cons ti tu i ção Fe de ral é
con di ção es sen ci al para que as Insti tu i ções Fe de ra is
de Ensi no Su pe ri or pos sam exer cer ple na men te seu
pa pel es tra té gi co para o de sen vol vi men to na ci o nal.
lnad mis sí vel. Por tan to, é a ado ção por par te do go ver -
no de me di das que afron tam o tex to cons ti tu ci o nal, ao 
ab sor ver, por exem plo, as Pro cu ra do ri as Ju rí di cas
das IFES à re cém-cri a da Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral. 
in vi a bi li zan do o fun ci o na men to des sas ins ti tu i ções.
Nes se sen ti do, é fun da men tal que os ór gãos ju rí di cos 
das IFES per ma ne çam ins ta la dos em seu âm bi to.

Esta mos ci en tes de que a con so li da ção da ins ti -
tu i ção uni ver si tá ria é in se pa rá vel de um pro je to po lí ti -
co na ci o nal e, por isto, te mos no sis te ma uni ver si tá rio
pú bli co fe de ral uma fer ra men ta de ci si va de cres ci -
men to eco nô mi co e so ci al. A rede das uni ver si da des
pú bli cas é um pa tri mô nio lon ga e du ra men te cons tru í -
do. Abri ga, como de mons tram inú me ros es tu dos, a
ma i or par te da pes qui sa e ciên cia e tec no lo gia no
Bra sil, se dia os pro gra mas mais qua li fi ca dos de
pó-gra du a ção e é re fe rên cia in dis cu tí vel nas mais di -
ver sas áre as da gra du a ção. E tam bém essa rede que
pro pi cia cres cen te e in dis pen sá vel in ser ção in ter na ci -
o nal da co mu ni da de ci en tí i ca bra si le i ra. O des cu i do
em face de uma po lí ti ca co ra jo sa para o en si no su pe -
ri or pú bli co, numa era já cor ri que i ra men te de no mi na -
da de so ci e da de do co nhe ci men to, nos con de na ria,

como na ção., a um atra so e uma de pen dên cia cres -
cen tes, com in cal cu lá ve is per das so ci a is. A dis tan cia
que nos se pa ra dos pa í ses ci en tí fi ca e tec no lo gi ca -
men te avan ça dos não se re du zi rá sem um ma ci ço in -
ves ti men to em re cur sos hu ma nos e in fra-es tru tu ra e
na aten ção à ino va ção e trans fe rên cia de tec no lo gia,
ar ti cu la da com o se tor pro du ti vo na ci o nal.

A uni ver si da de pú bli ca é uma ins ti tu i ção do
Esta do com pro me ti da di re ta men te com os des ti nos
da Na ção. Nes sa con di ção, ocu pa es pa ço sin gu lar e
in subs ti tu í vel pela con tri bu i ção que pode ofe re cer na
de fi ni ção e exe cu ção de po lí ti cas go ver na men ta is
vol ta das para a su pe ra ção dos fo cos de sub de sen vol -
vi men to, as so ci an do-se a ou tras ins tân ci as do Po der
Exe cu ti vo e da so ci e da de ci vil na ta re fa co mum da
pro mo ção hu ma na em nos so País. As au to ri da des
cons ti tu í das com pe te as su mir suas res pon sa bi li da -
des na bus ca de so lu ções ne ces sá ri as e ur gen tes
para pre ser va ção e for ta le ci men to des se in ve já vel
pa tri mô nio na ci o nal, úni co em toda a Amé ri ca La ti na,
re pre sen ta do por 55 ins ti tu i ções fe de ra is de en si no
su pe ri or e uma rede de 44 hos pi ta is uni ver si tá ri os. O
con jun to do sis te ma com pre en de, em sua di ver si da -
de e na dis tri bu i ção es pa ci al, uma rede ím par, cuja
ca pi la ri da de re for ça o ca rá ter fe de ra ti vo de nos so
pais e ser ve como um dos es te i os para a re a li za ção
dos ob je ti vos de uma ci da da nia ple na.

A im por tân cia da pro mo ção do sis te ma fe de ral
pú bli co de en si no tor na-se ain da mais evi den te di an te 
da glo ba li za ção que mar ca o nos so tem po e que é
exem pli fi ca da pela re cen te de ci são da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio de in clu ir a edu ca ção – em par -
ti cu lar. a edu ca ção su pe ri or – como um dos 12 se to -
res de ser vi ços ca pi tu la dos no GATS (Acor do Ge ral
so bre o Co mér cio de Ser vi ços). Se ob ti do o con sen ti -
men to do Go ver no bra si le i ro para o aten di men to a
essa de man da, es ta ría mos às vol tas com um am plo
pro gra ma de pri va ti za ção e in ter na ci o na li za ção pre -
da tó ria do en si no su pe ri or em nos so País. Pas sa ri am
a va ler para a edu ca ção as mes mas nor mas ati nen tes 
aos de ma is ser vi ços. De ime di a to, es ta ria trans fe ri da
para os in te res ses co mer ci a is mais vo ra zes a ges tão
da edu ca ção, afas tan do o Esta do de uma de suas
res pon sa bi li da des cons ti tu ci o na is. A so be ra nia das
na ções na con du ção de suas po lí ti cas edu ca ci o na is,
con di ção im pres cin dí vel para a con so li da ção e ga ran -
tia de so ci e da des me nos de si gua is e mais de sen vol -
vi das, ce de ria lu gar a um mer ca do vol ta do ex clu si va -
men te para o lu cro. Enten de mos que uma po si ção fir -
me e con sis ten te, aten ta aos in te res ses na ci o na -
is,deve nor te ar a po si ção dos ór gãos do Esta do bra si -
le i ro nas ne go ci a ções jun to à QMC.
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Di an te de tudo isso, acre di ta mos ser ina diá vel o
es ta be le ci men to de uma Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca -
ção Su pe ri or nor te a da pe las me di das e va lo res que
se se guem:

1. Com pro mis so per ma nen te do Esta -
do com o sis te ma pú bli co de edu ca ção su -
pe ri or;

2. Ga ran tia de uma au to no mia res pon -
sá vel e efe ti va do sis te ma, abran gen do o
con jun to das IFES e res pe i tan do sua di ver -
si da des;

3. Esta be le ci men to de um mo de lo de
fi nan ci a men to es tá vel e apro pri a do à na tu -
re za das IFES e dos hos pi ta is uni ver si tá ri os;

4. De sen vol vi men to de pro gra mas de
apo io ao uso de no vas tec no lo gi as de in for -
ma ção e co mu ni ca ção em en si no;

5. Incen ti vo con ti nu a do e con sis ten te
aos pro gra mas de con so li da ção do de sen -
vol vi men to ci en tí fi co e tec no ló gi co do país,
am pli an do o aces so aos Fun dos Se to ri a is
de Pes qui sa com a fi na li da de de for ta le cer a 
base ci en tí fi ca na ci o nal, mi ni mi zan do as de -
si gual da des re gi o na is;

6. Cri a ção de uma rede de re cur sos ci -
en tí fi cos. tec no ló gi cos e cul tu ra is, apta a be -
ne fi ci ar a so ci e da de como um todo;

7. Exten são do aces so ao en si no su -
pe ri or pú bli co, gra tu i to e de qua li da de a am -
plas ca ma das da po pu la ção, re du zin do as -
sim a enor me ex clu dên cia re pre sen ta da
pelo per cen tu al ex tre ma men te ba i xo dos jo -
vens de 18 a 24 anos que che gam à Uni ver -
si da de;

8. Cri a ção de ins tru men tos ade qua dos 
de as sis tên cia ao es tu dan te, como for ma de 
ga ran tir a equa li za ção de opor tu ni da des;

9. Fi nan ci a men to de pro gra mas es pe -
ci a is, jun to a uni ver si da de pú bli ca, vol ta dos
a me lho ria do sis te ma pú bli co de edu ca ção
bá si ca e pro fis si o nal;

10. Esta be le ci men to de con di ções que
in cen ti vem a in te ra ção da Uni ver si da de com 
as de ma is ins ti tu i ções so ci a is.

Os prin cí pi os e as me di das aci ma in di ca dos
de cor rem da per cep ção de que o de sen vol vi men to
do co nhe ci men to nas di ver sas áre as, da ciên cia à
cul tu ra, da tec no lo gia às ar tes, ta re fa à qual as uni -
ver si da des pú bli cas bra si le i ras se vêm de di can do, é  
com po nen te de ci si vo e in subs ti tu í vel do de li ne a -

men to de uma na ção au tô no ma, de sen vol vi da, jus ta 
e so li dá ria. De so bri gan do-se de um cu i da do con tí -
nuo e pro nun ci a do para com a edu ca ção, o Go ver no 
es ta ria re du zin do em mu i to e mes mo in ter rom pen do 
as con di ções do de sen vol vi men to que bus ca mos
atin gir. Por ou tro lado, as IFES es tão cons ci en tes de 
suas res pon sa bi li da des jun to à Na ção, cer tas de
que todo es for ço de co nhe ci men to deve de sem bo -
car, em ul ti ma ins tân cia, na cons tru ção de uma so ci -
e da de mais de mo crá ti ca e mais hu ma na. São es ses 
os va lo res com os qua is nos dis po mos a um diá lo go 
res pon sá vel e per ma nen te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ten do sido
ci ta do pelo Se na dor Edu ar do Su plicy que, em ter mos
re gi men ta is, con de nou o meu com por ta men to na
CCJ, peço que me con ce da a pa la vra após o pro nun -
ci a men to do Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se V. Exª
qui ser se an te ci par, pos so aguar dar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª por cin co mi nu tos, para
ex pli ca ções pes so a is.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para ex pli ca -
ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Em pri me i ro
lu gar, Sr. Pre si den te, se guin do o sá bio con se lho do
Se na dor Ber nar do Ca bral, ma ni fes to o meu agra de ci -
men to ao Se na dor Ro meu Tuma, que me ce deu a
vez, meu ilus tre com pa nhe i ro e Lí der do Par ti do da
Fren te Li be ral.

Sr. Pre si den te, foi dito pelo Se na dor Edu ar do
Su plicy que eu te ria des pre za do in for ma ções re la ti -
vas a um de ba te que ocor reu no Se na do.

Efe ti va men te, Sr. Pre si den te, não to mei co nhe -
ci men to, por que o que me che gou às mãos e me foi
dis tri bu í do pela CCJ foi para re la tar um re que ri men to
fir ma do pe los Se na do res Tião Vi a na e He lo í sa He le -
na, que pe di ram anu la ção da ses são de li be ra ti va.

Esse re que ri men to veio ins tru í do com in for ma -
ções da Mesa de que as Li de ran ças fo ram pro cu ra -
das, em bo ra não acha das, e que eu te ria obri ga ção
de ci tar um fato que te ria sido con fes sa do pelo Se na -
dor Ro me ro Jucá, Lí der da Ma i o ria.

Sr. Pre si den te, como mem bro da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, fui in di ca do para
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re la tar a ma té ria e ti nha que me lou var nas in for ma -
ções da Mesa. E es sas in for ma ções são as que fo ram 
ci ta das em meu pa re cer, que foi apro va do pela Co -
mis são. Não afir mei que a Li de ran ça ti nha ou não sido 
cha ma da, eu me lou vei na in for ma ção da Mesa, que
me me re ce a ma i or fé. Aliás, para mim, me re ce ma i or
fé do que a pa la vra do Se na dor Edu ar do Su plicy.
Então, com base nas in for ma ções, re me ti o meu pa re -
cer, que foi apro va do pe los meus Pa res na Co mis são.
De ma ne i ra que não te nho por que ace i tar esse re pa -
ro que o Se na dor Edu ar do Su plicy está me fa zen do. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
que ro ape nas re gis trar que quem qui ser pode ler as
no tas ta qui grá fi cas da ma ni fes ta ção de on tem ao Pre -
si den te da ses são, Se na dor Edi son Lo bão, so bre o
epi só dio, no qual es cla re ce, com cla re za, que não fez
a co mu ni ca ção à Pre si dên cia de que te ria fa la do com
os de ma is Lí de res, até por que S. Exª não con ver sou
com os Lí de res. Isso está re gis tra do na ses são de on -
tem, e essa é a ver da de, a não ser que o Se na dor Ro -
me ro Jucá es ti ves se fal tan do com a ver da de. E, hoje,
na re u nião da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, S. Exª não ne gou o que on tem dis se aqui e,
por tan to, com base nis so é que pro pus ao Se na dor
Bel lo Par ga que, em seu pa re cer, ex pres sas se a ver -
da de com ple ta. Nós, no Se na do, não po de mos agir
se não com boa-fé e acre di tan do na pa la vra, in clu si ve, 
do Lí der do Go ver no. É o que te nho a re gis trar, e
quem qui ser – in clu si ve o Se na dor Bel lo Par ga – leia
com aten ção, nas no tas ta qui grá fi cas da ses são de
on tem, as pa la vras ex pres sas pelo Se na dor Ro me ro
Jucá.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, no va men te sou obri ga do a pe dir a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – Se -
na dor Bel lo Par ga, es pe ro que V. Exª seja bre ve, uma
vez que o as sun to está de vi da men te es cla re ci do.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para ex pli ca -
ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, o as sun to não está su fi ci en te men te es cla re ci do,
por que trou xe o Se na dor Su plicy es cla re ci men tos
obs cu ros. Não te nho nada a re la tar com re la ção às
no tas ta qui grá fi cas. Se o Se na dor Su plicy pen sa que
a Mesa não pres tou in for ma ções cor re tas que tome
os pro ce di men tos re gi men ta is ne ces sá ri os. Ape nas
me lou vei na in for ma ção da Mesa, que me me re ce fé.

Ago ra, no to can te à ver da de, foi dito na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que eu te ria, no
exer cí cio da Pre si dên cia, su ce den do V. Exª tem po ra -
ri a men te, con vo ca do a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, como Pre si den te da Casa. Te nho em mãos,
Sr. Pre si den te, a ata da ses são da que le dia em que
digo o se guin te:

(...) Antes de en cer rar a pre sen te
ses são lem bro [ver bo lem brar no tem po
pre sen te] que está con vo ca da uma re u -
nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos para às 17 ho ras.

Di zer que uma lem bran ça – lem bran do aos Srs.
Se na do res, fa zen do uma emen ta aos Srs. Se na do res
de uma re u nião – pode ser con fun di da com uma “con -
vo ca ção pre si den ci al” é algo im pos sí vel, Sr. Pre si den -
te, por que, pri me i ro, o Pre si den te de Co mis são não
pode con vo car o Ple ná rio; se gun do, por que o Pre si -
den te da Casa não pode con vo car re u nião de Co mis -
são. Então, con si de rar que am bos são a mes ma co i sa 
é o mes mo que con si de rar elu cu bra ções ce re bri nas
do Se na dor Edu ar do Su plicy como pro sa diá fa na e
cla ra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao ora dor já na tri bu na, Se na dor
Ro meu Tuma.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, logo após o Se na dor Ro meu Tuma,
gos ta ria de usar da pa la vra por ter sido ci ta do pelo
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou ven do que, hoje,
o de ba te vai con ti nu ar, por isso peço li cen ça para ini -
ci ar o meu dis cur so, pois cre io que isso vai se pro lon -
gar pela tar de.

Qu e ro, em pri me i ro lu gar, Sr. Pre si den te, trans -
mi tir uma no tí cia que ouvi, ago ra, na CBN, vin do para
cá, so bre a cer ti fi ca ção do avião 145 XR, da Embra er, 
de al can ce es ten di do. Con fir ma a sua di re to ria 104
pe di dos fir mes de ja tos de 53 pas sa ge i ros – esse que
foi cer ti fi ca do on tem –, e exis tem mais 100 em tra ta ti -
vas, pro va vel men te com pe di dos à vis ta.

Por isso, cum pri men to a di re ção da Embra er e
to dos os tra ba lha do res que lá, com de di ca ção e es -
for ço, têm le va do a nos sa em pre sa a uma si tu a ção
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pri vi le gi a da no mun do in ter na ci o nal do co mér cio de
ae ro na ves.

Se na do res Ber nar do Ca bral e Bel lo Par ga, às
ve zes, acon te cem fa tos in te res san tes. Re ce be mos
vá ri os e-ma ils e car tas. E hoje, pela ma nhã, re ce bi
uma car ta que me emo ci o nou. Não sei se é pró prio vir 
à tri bu na para fa lar dis so, mas que ro ler o iní cio des ta
car ta, se me per mi tir o Sr. Pre si den te.

Agra de ço à TV Se na do, pois esse ór gão de co -
mu ni ca ção tem sido, pro va vel men te, a ra zão do co -
nhe ci men to pela po pu la ção bra si le i ra de seus re pre -
sen tan tes no Con gres so Na ci o nal, e tam bém ao Sr.
Ja il son Fer re i ra Pri mo, na tu ral de União dos Pal ma -
res, em Ala go as. 

Diz as sim: “Se na dor Ro meu Tuma, pas sei oito
me ses na es co la para apren der a ler para es cre ver
esta car ta para o se nhor. Assis to na te le vi são os tra -
ba lhos que o se nhor faz e aqui onde moro e re si de
toda mi nha fa mí lia...” Con ti nua a car ta, pe din do aju da
para de fi nir o seu can di da to, que eu o au xi lie a es co -
lher o can di da to em quem vo tar em Ala go as. 

Mas é in te res san te ve ri fi car mos a re per cus são
da TV Se na do, como al can ça a po pu la ção mais ca -
ren te, de re giões lon gín quas e faz com que um ci da -
dão de 63 anos, in te res sa do em se ma ni fes tar e es -
cre ver aos re pre sen tan tes des ta Casa, se de di que
oito me ses para apren der a ler e a es cre ver. Agra de ço 
a essa sim pa tia do subs cri tor, Sr. Ja il son Fer re i ra.

Sr. Pre si den te, du ran te o úl ti mo re ces so des ta
Casa, a con vi te de S. Emª Dom Ray mun do Da mas ce -
no, Se cre tá rio Ge ral da Con fe rên cia Na ci o nal dos
Bis pos do Bra sil – CNBB, e dos di ri gen tes da Pas to ral
da So bri e da de (Pre ven ção e Re cu pe ra ção em De -
pen dên cia Qu í mi ca), es pe ci al men te o Sr. Luiz Anto -
nio Ber to lin, seu Co or de na dor Na ci o nal, pro fe ri pa les -
tra no XIII Con gres so Na ci o nal des sa pas to ral, sob o
tema “Le gis la ção so bre Dro gas e Mo bi li za ção Po pu -
lar para Fazê-la Ser Cum pri da”. Cre io ser im por tan te
re pro du zir nes te Ple ná rio in for ma ções e con ce i tos
que tive a hon ra de apre sen tar pe ran te a Pas to ral, na
CNBB. Sin to essa im por tân cia de vi do tam bém à ma -
ne i ra ca lo ro sa com que mi nhas pa la vras fo ram aco lhi -
das pe los re li gi o sos e le i gos, que vi a ja ram de vá ri os
pon tos do ter ri tó rio bra si le i ro para se re u nir no Mos te -
i ro de Ita i ci, em Inda i a tu ba, in te ri or do Esta do de São
Pa u lo, onde fica a sede da CNBB.

À pri me i ra vis ta, o tema a mim re ser va do abran -
gia toda a pro ble má ti ca acar re ta da pelo trá fi co e pelo
uso das dro gas ilí ci tas. De vi do à sua abran gên cia e à
con se qüen te exi güi da de de tem po, li mi tei mi nha fala
ao que con si de ro as pec tos fun da men ta is da ques tão.

Pre ten dia di vi di-los em duas par tes, ou seja,
pre ven ção do uso de en tor pe cen tes e re pres são ao
nar co trá fi co, am bas im por tan tes ao com ba te a esse
que, sem dú vi da, é o pior fla ge lo so ci al en fren ta do
pela hu ma ni da de. To da via, a li nha di vi só ria en tre a
pre ven ção e a re pres são tor nou-se tão tê nue que
che ga a ser di fí cil apar tar uma da ou tra. 

Já era evi den te, na se gun da me ta de do sé cu lo
pas sa do, que só se pode lu tar con tra as dro gas se
hou ver mo bi li za ção e apo io po pu lar, as sim en ten di do
o en ga ja men to da so ci e da de como um todo. Exis te
tan to acer to nes sa afir ma ção que a atu al Lei Anti tó xi -
cos, em vi gor des de ja ne i ro des te ano, man te ve o
prin cí pio sem pre ex pres so nos di plo mas le ga is an te -
ri o res so bre o nar co trá fi co des de a dé ca da de 70,
qual seja o de que “é de ver de to das as pes so as fí si -
cas ou ju rí di cas, na ci o na is ou es tran ge i ras, com do -
mi cí lio ou sede no País, co la bo rar na pre ven ção da
pro du ção, do trá fi co ou uso in de vi do de pro du tos,
subs tân ci as ou dro gas ilí ci tas que ca u sem de pen dên -
cia fí si ca ou psí qui ca”.

A nova lei re ce beu o nú me ro 10.409 e foi san ci o -
na da em 11 de ja ne i ro úl ti mo. Era aguar da da como
fru to es plen do ro so do tra ba lho a que o Po der Le gis la -
ti vo bra si le i ro se de di cou por mais de 20 anos. Sob al -
guns as pec tos, cons ti tui um avan ço, ape sar de 27 ve -
tos apos tos pelo Pre si den te da Re pú bli ca te rem in va -
li da do a ma i or par te dos 59 ar ti gos cons tan tes do pro -
je to ori gi nal, in clu si ve dois ca pí tu los in te i ros, um dos
qua is agra va va as pe nas des ti na das aos tra fi can tes.

Ha via a es pe ran ça ge ral de que um di plo ma me -
lhor vi es se a su pe rar a an ti ga Lei n° 6.368, de 21 de
ou tu bro de 1976. Mas, in fe liz men te, a atu al não cor -
res pon deu à ex pec ta ti va. Hou ve ve tos com acer tos, 
ou tros têm que ser re dis cu ti dos. E a nos sa es pe ran -
ça é a de que se vol te a dis cu tir, nes ta Casa, uma
nova lei de dro gas que pro cu re me lho rar e mo der ni -
zar a atu al, vis to que te mos que pro cu rar me i os
para que o usuá rio pos sa es co lher en tre a ca de ia e
o tra ta men to mé di co-hos pi ta lar, que deve ser ga ran -
ti do pelo Esta do.

Eu pen so que o ci da dão usuá rio, vis to por mu i ta
gen te como do en te, ví ti ma dos tra fi can tes, e não ban -
di do a ser en car ce ra do, é dig no, pelo me nos, da ca ri -
da de cris tã. Sa be mos que, com o re gi me car ce rá rio
exis ten te em nos so País, jo vens usuá ri os de dro gas
são pre sos e mis tu ra dos com ele men tos de alta pe ri -
cu lo si da de e aca bam in cor po ran do-se às má fi as e às
as so ci a ções cri mi no sas que tan to mal têm fe i to à so -
ci e da de bra si le i ra, prin ci pal men te no que diz res pe i to
ao trá fi co de dro gas.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, trans cor -
re qua se meio sé cu lo des de que um pe que no gru po
de po li ci a is, en tre eles, o sa u do so De le ga do Fran cis -
co de Cam pos Mo ra es, de fla grou a pri me i ra ba ta lha
da Po lí cia Ci vil do Esta do de São Pa u lo con tra esse
mal. Está va mos no iní cio da dé ca da de 50, e a ma i or
ame a ça cen tra va-se na ma co nha, pois mu i to pou co
se ou via fa lar da co ca í na e dos de ri va dos do ópio, isto 
é, a mor fi na e a he ro í na. Assim, foi cri a do o Se tor de
Entor pe cen tes, numa pe que na sala da an ti ga De le -
ga cia de Cos tu mes, do De par ta men to de Inves ti ga -
ções, DI, na rua Bri ga de i ro To bi as, 527, 4º an dar. Ao
que sei, esse se tor cons ti tu iu a pri me i ra es tru tu ra po li -
ci al es pe ci a li za da no com ba te ao nar co trá fi co em
solo pá trio. Vi ria a ser o em brião do atu al De narc –
De par ta men to de Inves ti ga ções so bre Nar có ti cos.

Na que la épo ca, no 10º an dar do mes mo pré dio,
a Po lí cia pa u lis ta man ti nha o Escri tó rio Cen tral Na ci o -
nal (ECN) da Orga ni za ção Inter na ci o nal de Po lí cia
Cri mi nal, Inter pol, no Bra sil, sob a di re ção do igual -
men te sa u do so De le ga do João Amo ro so Neto, ho -
mem cul to, que do mi na va di ver sos idi o mas e era es -
cri tor, jor na lis ta e ra di a lis ta. A Inter pol – hoje pre sen te
em 189 pa í ses e atu an te em solo bra si le i ro por in ter -
mé dio da nos sa Po lí cia Fe de ral – já ti nha sede cen tral 
na ci da de fran ce sa de Lyon. Amo ro so Neto in te gra va,
por ele i ção, seu con se lho di re ti vo, com pos to de oito
mem bros es co lhi dos ao re dor do mun do.

Pois bem, tan to no Se tor de Entor pe cen tes
como no es cri tó rio da Inter pol, os agen tes re ce bi am
os pas ses de bon de ou de ôni bus para sair à caça de
tra fi can tes. A úni ca di fe ren ça era que aque les se pre -
o cu pa vam mais com os ban di dos do més ti cos, e es tes 
con cen tra vam es for ços na bus ca por co ne xões in ter -
na ci o na is. To dos ti ve ram su ces so, ape sar da evi den te 
in su fi ciên cia de re cur sos.

Por vol ta de 1955, acon te ce ram as pri me i ras
das en tão con si de ra das gran des apre en sões de ma -
co nha e co ca í na. Li mi ta vam-se a al guns qui los da
erva ou a pou cas gra mas do clo ri dra to, é ver da de,
mas des nu da vam a ten dên cia do por vir. Envol vi am,
ge ral men te, per so na gens da alta so ci e da de e dos
me i os ar tís ti cos. Lem bro-me bem, por exem plo, de
quan do a Inter pol pren deu um tra fi can te e apre en deu, 
pela pri me i ra vez, dois qui los de co ca í na. Ga nhou
man che te de pri me i ra pá gi na em to dos os jor na is.
Hoje, tal vez hou ves se bre ve re gis tro numa pá gi na in -
ter na, por que o su ces so po li ci al nes se cam po, que
era me di do em gra mas ou qui los, ago ra só ca u sa ad -
mi ra ção se com pre en der to ne la das.

Aque les pi o ne i ros dis pu nham de es cas sos re -
cur sos le ga is em apo io às in ves ti ga ções. Nem se co -

gi ta va, por exem plo, cri ar le gis la ção para ins ti tu ir a es -
cu ta de apa re lho te le fô ni cos sus pe i tos e ad mi tir os re -
sul ta dos des se tra ba lho como pro va em ju í zo, mu i to
me nos para per mi tir a que bra dos si gi los ban cá rio e
fis cal ou in fil trar agen tes nas or ga ni za ções cri mi no -
sas e re a li zar as cha ma das en tre gas ou ações con tro -
la das. Na ver da de, to das es sas co i sas re al men te
eram fe i tas pela Po lí cia, mas às es con di das, por que
só po di am acon te cer ao ar re pio da lei, por tan to sem o 
co nhe ci men to da Jus ti ça.

Tam bém, pu de ra! Era ini ma gi ná vel que, al gum
dia, viés se mos a en fren tar as so ci a ções cri mi no sas
na ci o na is tão po de ro sas, como o PCC e o Co man do
Ver me lho, ou or ga ni za ções de li tu o sas in ter na ci o na is, 
do tipo car tel, má fia ou mi lí cia guer ri lhe i ro-ter ro ris ta,
que ten tam mis tu rar po lí ti ca e ide o lo gia com nar co trá -
fi co, or ga ni za ções que dis põem de bi lhões de dó la res 
para cor rom per pre pos tos do Esta do em to dos os ní -
ve is, a pon to de ame a çar a es ta bi li da de de go ver nos
de mo crá ti cos, como está acon te cen do na Co lôm bia.

Assim, os pro ce di men tos po li ci a is ir re gu la res
pro du zi am ape nas in for ma ções e re fe rên ci as para in -
ves ti ga ções ofi ci a is, aque las fe i tas às cla ras e re gis -
tra das nos au tos do in qué ri to po li ci al. Hoje, po rém,
tais pro ce di men tos são re co nhe ci dos como meio de
pro va pela lei, des de que pre vi a men te au to ri za dos e,
de po is, mo ni to ra dos pela Jus ti ça.

O fato é que, com o cor rer do tem po, o nar co trá -
fi co as su miu pro por ções alar man tes em to dos os
qua dran tes da Ter ra. E, pior ain da, ele geu o Bra sil,
an ti ga men te con si de ra do país de pas sa gem das dro -
gas pro du zi das na Co lôm bia, Peru, Bo lí via e Pa ra -
guai, como alvo de dis tri bu i ção e con su mo. Esse tipo
de cri me or ga ni za do cres ceu tan to que me re ceu ci ta -
ção na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em pé de igual -
da de com a tor tu ra e o ter ro ris mo e o que mais a lei
pos sa de fi nir como cri me he di on do. Em seu art. 5º,
que tra ta dos di re i tos e de ve res in di vi du a is e co le ti -
vos, a Car ta Mag na diz ta xa ti va men te que o trá fi co ilí -
ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins re pre sen ta cri me 
ina fi an çá vel e in sus ce tí vel de gra ça ou anis tia, por ele 
res pon den do “os man dan tes, os exe cu to res e os que, 
po den do evi tá-los, se omi ti rem”.

Adi an te, no art. 144, após de cla rar que a se gu -
ran ça pú bli ca é “de ver do Esta do, di re i to e res pon sa -
bi li da de de to dos”, a Cons ti tu i ção atri bui à Po lí cia Fe -
de ral a pre ven ção e re pres são do trá fi co ilí ci to de en -
tor pe cen tes e dro gas afins, sem pre ju í zo da ação “de
ou tros ór gãos pú bli cos nas res pec ti vas áre as de com -
pe tên cia”.

Além dis so, o art. 243 de ter mi na que “as gle bas
de qual quer re gião do País onde fo rem lo ca li za das
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cul tu ras ile ga is de plan tas psi co tró pi cas se rão ime di -
a ta men te ex pro pri a das e es pe ci fi ca men te des ti na das 
ao as sen ta men to de co lo nos, para o cul ti vo de pro du -
tos ali men tí ci os e me di ca men to sos, sem qual quer in -
de ni za ção ao pro pri e tá rio e sem pre ju í zo de ou tras
san ções pre vis tas em lei”. Acres cen ta, num pa rá gra fo 
úni co, que “todo e qual quer bem de va lor eco nô mi co
apre en di do em de cor rên cia do trá fi co ilí ci to de en tor -
pe cen tes e dro gas afins será con fis ca do e re ver te rá
em be ne fí cio de ins ti tu i ções e pes so al es pe ci a li za dos 
no tra ta men to e re cu pe ra ção de usuá ri os e no apa re -
lha men to e cus te io de ati vi da des de fis ca li za ção, con -
tro le, pre ven ção e re pres são do cri me de trá fi co des -
sas subs tân ci as”.

Ve jam, Srªs e Srs. Se na do res, a quan ti da de de
pre o cu pa ção de mons tra da no tex to cons ti tu ci o nal
quan to ao nar co trá fi co. Não foi sem ra zão que os
cons ti tu in tes de 1988 re sol ve ram ins ti tu ir tais nor mas, 
pas sí ve is de se rem re le ga das ao pla no da le gis la ção
pe nal co mum em ou tras cir cuns tân ci as. Agin do da -
que la for ma, qui se ram tor nar in dis cu tí vel a ne ces si -
da de de pro du zir am plo ar ca bou ço le gal, até en tão
apa ren te men te des ne ces sá rio. Fo ram além, pois, ain -
da no art. 5º, fi ze ram cons tar que “é in vi o lá vel o si gi lo
da cor res pon dên cia e das co mu ni ca ções te le grá fi cas, 
de da dos e das co mu ni ca ções te le fô ni cas, sal vo, no
úl ti mo caso, por or dem ju di ci al, nas hi pó te ses e na
for ma que a lei es ta be le cer para fins de in ves ti ga ção
cri mi nal ou ins tru ção pro ces su al pe nal”. Esta afir ma -
ção cons ti tu iu por ta de en tra da e res pal do para a in -
ves ti ga ção po li ci al mo der na, à qual nos re fe ri mos há
pou co. 

Ta ma nha pre o cu pa ção não é só bra si le i ra. Por
exem plo, já re pro du zi nes ta tri bu na de cla ra ções do
Sr. Ro nald K. No ble, pro fes sor de Di re i to da Uni ver si -
da de de Nova Ior que, pri me i ro Sub se cre tá rio do Te -
sou ro dos Esta dos Uni dos para Assun tos Cri mi na is e
Se cre tá rio-Ge ral da Inter pol, a mais an ti ga e res pe i ta -
da or ga ni za ção in ter na ci o nal do gê ne ro. Tive opor tu -
ni da de, há al guns me ses, de re ce bê-lo em vi si ta ao
meu ga bi ne te. No ano pas sa do, na Su é cia, ele afir -
mou: “O mun do pre ci sa ad qui rir ple na cons ciên cia do
pe ri go fun da men tal re pre sen ta do pelo trá fi co de dro -
gas. O nar co trá fi co in ter na ci o nal ame a ça não ape nas
a vida de de ze nas de mi lhões de jo vens usuá ri os. De
fato, ele põe em ris co o bem-es tar e a se gu ran ça de
to dos os ci da dãos. Obser van do a enor me ri que za
acu mu la da por es sas or ga ni za ções cri mi no sas e as
suas gran des ope ra ções de ”la va gem” de di nhe i ro,
de ve mos re co nhe cer seu po ten ci al para cor rom per e
des tru ir nos sos sis te mas de ins ti tu i ções li vres e de -

mo crá ti cas, go ver nos e, fi nal men te, se cons ti tu ir em
gra ve ame a ça ao prin cí pio da pró pria de mo cra cia“.

Do pon to de vis ta da re pres são po li ci al ao cri me
or ga ni za do, es pe ci al men te o nar co trá fi co, mo di fi ca -
ções in tro du zi das em nos sa le gis la ção a par tir de
1995 fo ram po si ti vas. No dia 3 de maio des te ano, ti -
ve mos a san ção da Lei nº 9.034, que dis põe so bre a
uti li za ção de me i os ope ra ci o na is para pre ven ção e re -
pres são de ações pra ti ca das por or ga ni za ções cri mi -
no sas. Pode ser en ten di da como mar co ini ci al da mo -
der ni za ção da in ves ti ga ção po li ci al.

Tive a hon ra de re la tar, pos te ri or men te, o pro je -
to san ci o na do em abril do ano pas sa do, sob o nº
10.217, para al te rar dis po si ti vos da que la lei e acres -
cen tar-lhe ou tros. O meu pa re cer re ce beu apro va ção
unâ ni me na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, sob a Pre si dên cia do Se na dor Ber nar do Ca -
bral. Aca bou sen do aco lhi do tam bém pelo Ple ná rio.
Des sa for ma, mo di fi ca mos qua se todo o Ca pí tu lo I da
Lei 9.034, para dar mais abran gên cia e per ti nên cia a
ins tru men tos im pres cin dí ve is à per se cu ção e à ins -
tru ção ju di ci al cri mi nal.

Por exem plo, a re pres são pas sou a al can çar to -
das as “or ga ni za ções ou as so ci a ções cri mi no sas de
qual quer tipo”, onde an tes fi ca va res tri ta aos con ce i -
tos de “qua dri lha ou ban do”. Ago ra, há a cer te za in so -
fis má vel de que os “me i os de pro va e pro ce di men tos
in ves ti ga tó ri os”, de fi ni dos e re gu la dos pela Lei nº
9.034, atin gem to dos os de li tos pra ti ca dos por qual -
quer tipo de ban do, qua dri lha, or ga ni za ção ou as so ci -
a ção de na tu re za cri mi no sa.

No art. 1º subs ti tu í mos a pa la vra “cri me” por “ilí -
ci tos”, pro vi dên cia ne ces sá ria para me lho rar a abran -
gên cia da lei. Ga ran ti mos as sim a per se cu ção nos ca -
sos em que cri mi no sos pro cu rem es ca pu lir dos no vos 
me i os de pro va e in ves ti ga ção com si bi li nas ale ga -
ções so bre a na tu re za de seus atos.

Com a pro mul ga ção da que las duas Leis – 9.034 
e 10.217 –, as au to ri da des ga nha ram me i os para des -
man te lar po de ro sas or ga ni za ções e as so ci a ções cri -
mi no sas, como as que se de di cam ao trá fi co de dro -
gas ou de ar mas. Pas sa ram a uti li zar com efi cá cia a
“ação con tro la da”, pela qual se pode re tar dar in ten ci -
o nal men te o des fe cho da re pres são po li ci al até o mo -
men to mais ade qua do à in cri mi na ção dos en vol vi dos.
E co lhe ram os fru tos pro ces su a is da que bra dos si gi -
los fis cal, ban cá rio, fi nan ce i ro e ele i to ral dos de lin -
qüen tes.

Sem pre com au to ri za ção da Jus ti ça, as au to ri -
da des e seus agen tes po dem re a li zar “a cap ta ção e a
in ter cep ta ção am bi en tal de si na is ele tro mag né ti cos,
óti cos ou acús ti cos, e o seu re gis tro e aná li se”. Assim, 
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aos olhos da lei, pas sa ram a ser le gí ti mas as pro vas
co lhi das me di an te o em pre go dos ho di er nos re cur sos 
da vi gi lân cia ele trô ni ca. Além dis so, ain da com pré via
au to ri za ção ju di ci al, a Po lí cia pode in fil trar agen tes
nas or ga ni za ções cri mi no sas, o que, an ti ga men te, se
fa zia com em pre go de in for man tes pro fis si o na is. As
con se qüên ci as, às ve zes, eram mais da no sas que
aque las dos cri mes a com ba ter.

Sr. Pre si den te, meu tem po está se es go tan do.
Te nho mais al gu mas la u das a se rem li das no ple ná -
rio, mas não que ro per tur bar o an da men to de ou tros
ins cri tos. Pen so que esse as sun to é tão im por tan te, o
com ba te às dro gas, o tra ba lho do COAF e todo esse
novo e mo der no ma te ri al ju rí di co com que a so ci e da -
de bra si le i ra hoje con ta para o com ba te ao cri me or -
ga ni za do, que eu pe di ria a V. Exª, en ca re ci da men te,
que des se por lido o in te i ro teor do meu dis cur so.

Agra de ço a pa ciên cia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 

Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to, Se na dor
Ro meu Tuma.

SEGUE CONCLUSÃO DO PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU
TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Em 1996, a
Lei n.° 9.296 ha via re gu la men ta do so men te as in ter -
cep ta ções das co mu ni ca ções te le fô ni cas ou em sis te -
mas de in for má ti ca e te le má ti ca. Mas, com a Lei
10.217, per mi ti mos aos agen tes po li ci a is ins ta lar apa -
re lhos para a gra va ção de sons e ima gens em am bi -
en tes fe cha dos (re si dên ci as, lo ca is de tra ba lho, co -
mer ci a is etc.) ou aber tos (pra ças, ruas, jar dins pú bli -
cos etc.) de modo a re gis trar si na is óti cos (per cep tí ve -
is ape nas atra vés da vi são), acús ti cos (per cep tí ve is
ape nas atra vés de au di ção) e ele tro mag né ti cos (per -
cep tí ve is ape nas atra vés de si na is elé tri cos ou mag -
né ti cos), des de que pro du zi dos por pes so as in ves ti -
ga das ou acu sa das de in te gra rem or ga ni za ções ou
as so ci a ções cri mi no sas. Tra ta-se de es tra té gia que já
era em pre ga da em ou tros pa í ses, en tre eles a Itá lia e
os Esta dos Uni dos.

Devo lem brar, po rém, que essa le gis la ção é so -
men te uma par te do sis te ma de nor mas ju rí di cas ins -
pi ra do em tra ta dos, con ven ções e acor dos fir ma dos
pelo Bra sil no âm bi to da ONU e da OEA nos úl ti mos
tem pos. Tive a hon ra de re la tar, na Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do, vá ri -
os des ses im por tan tes ins tru men tos des ti na dos a
am pa rar e uni for mi zar o com ba te às or ga ni za ções cri -
mi no sas in ter na ci o na is. Em to dos os ca sos, o Se na do 
aco lheu meu pa re cer e ra ti fi cou o au tó gra fo bra si le i ro.

Além dis so, e com os mes mos ob je ti vos, re so lu -
ções apro va das em di ver sas re u niões anu a is da
Assem bléia Ge ral da Inter pol – Orga ni za ção Inter na -
ci o nal de Po lí cia Cri mi nal – ins ta ram os pa í ses-mem -
bros a ado tar le gis la ção com aque las ca rac te rís ti cas.
Pude par ti ci par das as sem bléi as mun di a is como
Vice-Pre si den te ho no rá rio da en ti da de in ter na ci o nal
e, de po is, apre sen tar ao Se na do aque las so li ci ta ções. 
Fe liz men te, ser vi ram para fir mar con vic ção em nos so
meio par la men tar e ins pi rar pro vi dên ci as no âm bi to
do Po der Exe cu ti vo fe de ral.

Entre os tra ta dos e acor dos, me re ce des ta que a
Con ven ção Con tra o Trá fi co Ilí ci to de Entor pe cen tes e 
Subs tân ci as Psi co tró pi cas, con clu í da em Vi e na a 20
de de zem bro de 1988 e pro mul ga da pelo Pre si den te
da Re pú bli ca, atra vés do De cre to n.° 154, de 26 de ju -
nho de 1991.

Ou tros di plo mas, es pe ci al men te no âm bi to da
Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos (OEA), pre vê -
em a co o pe ra ção re gi o nal ou bi la te ral no com ba te ao
nar co trá fi co, in clu si ve me di an te “en tre ga con tro la da”,
além da ado ção de le gis la ções na ci o na is se me lhan -
tes para ex tir par a la va gem de di nhe i ro. Como exem -
plo, des ta co o “Re gu la men to Mo de lo so bre De li tos de 
La va gem Re la ci o na dos com o Trá fi co Ilí ci to de Dro -
gas e ou tros De li tos Gra ves”, apro va do pela Co mis -
são Inte ra me ri ca na para o Con tro le do Abu so de Dro -
gas (CICAD) em 1998. 

Em 1999, por de cre to le gis la ti vo, o Con gres so
Na ci o nal apro vou o tex to do Acor do de Co o pe ra ção
para Impe dir o Uso Ile gal de Pre cur so res e Subs tân ci -
as Qu í mi cas Essen ci a is para o Pro ces sa men to de
Entor pe cen tes e Subs tân ci as Psi co tró pi cas, ce le bra -
do en tre o Go ver no bra si le i ro e o Go ver no da Re pú bli -
ca da Co lôm bia, em Car ta ge na de Índi as, dois anos
an tes. 

Há acor dos bi la te ra is en tre o Bra sil e os Esta dos 
Uni dos, com base na Con ven ção de Vi e na. Da mes -
ma for ma, man te mos acor dos com nos sos vi zi nhos
sul-ame ri ca nos, di ver sos pa í ses eu ro pe us e a Áfri ca
do Sul. Par ti ci pa mos de or ga nis mos an ti dro gas mul ti -
la te ra is, como a UNDCP – ór gão da ONU des ti na do à
ação in ter na ci o nal  – e a ”Anti-Drug Abu se Con trol
Com mis si on” (OAS/CICAD; Co mis são Con tro la do ra
Anti dro gas de Abu so ou Co mis são de Con tro le e
Com ba te ao Abu so de Dro gas), da Orga ni za ção dos
Esta dos Ame ri ca nos (OEA).

Em de zem bro de 2000, as si na mos a Con ven -
ção das Na ções Uni das Con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal e seus pro to co los. Pos su í mos um acor -
do bi la te ral e um me mo ran do de en ten di men to
(MOU) com os EUA, des ti na dos à co o pe ra ção an ti tó -
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xi cos. Um tra ta do bi la te ral de as sis tên cia le gal mú tua
(MLAT), subs cri to em ou tu bro de 1997 e ra ti fi ca do
pelo Con gres so bra si le i ro em de zem bro de 2000, nos
une ain da mais aos Esta dos Uni dos no com ba te ao
nar co trá fi co, ao cri me or ga ni za do e a ou tros ti pos de
de li tos gra ves.

O Bra sil co la bo ra, há dé ca das, com di ver sos pa -
í ses na ex tra di ção de não bra si le i ros pro cu ra dos por
trá fi co de en tor pe cen tes. Com os Esta dos Uni dos,
que con ti nu am a ser o ma i or alvo do nar co trá fi co in -
ter na ci o nal, man te mos um tra ta do de ex tra di ção bi la -
te ral des de 1961. Mas, por de ter mi na ção de nos sa
Cons ti tu i ção, além dos cri mi no sos es tran ge i ros, so -
men te po de mos ex tra di tar bra si le i ros na tu ra li za dos
acu sa dos da au to ria de cri me co mum co me ti do an tes
da na tu ra li za ção ou quan do es ti ver pro va da sua par ti -
ci pa ção em nar co trá fi co.

To dos es ses ins tru men tos in ter na ci o na is re for -
çam a ima gem do Bra sil como país in to le ran te re la ti -
va men te ao trá fi co de nar có ti cos. Com sua ra ti fi ca -
ção pelo Se na do Fe de ral, en ve re da mos pela atu a li -
za ção da le gis la ção pe nal, na qual se in se rem as
leis já men ci o na das. Igual im por tân cia tem a lei que
re ce beu o n.° 9.613, em 3 de mar ço de 1998, para
dis por so bre os cri mes de ‘la va gem’ ou ocul ta ção de 
bens, di re i tos e va lo res; a pre ven ção da uti li za ção
do sis te ma fi nan ce i ro para ilí ci tos pe na is; e, fi nal -
men te, a cri a ção do Con se lho de Con tro le de Ati vi -
da des Fi nan ce i ras – COAF. 

Pa ra le la men te, ao in di ci ar dois de pu ta dos fe de -
ra is, qua tor ze de pu ta dos es ta du a is, seis de sem bar -
ga do res, di ver sos pre fe i tos, de le ga dos de Po lí cia, ou -
tros po li ci a is ci vis, mi li ta res e em pre sá ri os, além de
um ge ne ral pa ra gua io acu sa do de trá fi co in ter na ci o -
nal de dro gas e de ar mas, la va gem de di nhe i ro e eva -
são de di vi sas, a CPI do Nar co trá fi co co la bo rou so -
bre ma ne i ra para fir mar aque la boa ima gem do País
in ter na ci o nal men te.

O tra ba lho des sa CPI ser viu tam bém para mos -
trar a di fi cul da de em se di fe ren çar pe que nos, mé di os
e gran des tra fi can tes, como fi cou cla ro no caso de
Fer nan di nho Be i ra-Mar, hoje cum prin do pena de po is
de ter sido cap tu ra do em ter ri tó rio co lom bi a no du ran -
te ope ra ções mi li ta res con tra a or ga ni za ção nar co -
guer ri lhe i ra For ças Arma das da Co lôm bia (Farc).
Além dis so, des ven dou co ne xões de trá fi co com a
Áfri ca, o Su ri na me e o Pa ra guai. Fi nal men te, apon tou
ou tras ín ti mas co ne xões de tra fi can tes, o que re sul tou 
na cons ti tu i ção da Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to – CPMI do Rou bo de Car gas.

Em apo io à in ves ti ga ção cri mi nal, ga nha mos
ain da a Lei n.° 9.807, de 13 de ju lho de 1999, que “es -

ta be le ce nor mas para a or ga ni za ção e a ma nu ten ção
de pro gra mas es pe ci a is de pro te ção a ví ti mas e a tes -
te mu nhas ame a ça das, in clui o Pro gra ma Fe de ral de
Assis tên cia a Ví ti mas e a Tes te mu nhas Ame a ça das e
dis põe so bre a pro te ção de acu sa dos ou con de na dos 
que te nham vo lun ta ri a men te pres ta do efe ti va co la bo -
ra ção à in ves ti ga ção po li ci al e ao pro ces so cri mi nal.”
Dela te nho-me va li do bas tan te ao lon go dos tra ba lhos 
da CPMI do Rou bo de Car gas que pre si do, há dois
anos, no âm bi to do Con gres so Na ci o nal.

To dos os di plo mas le ga is men ci o na dos for mam
um con jun to ju rí di co har mô ni co, em prol do com ba te
ao nar co trá fi co e às de ma is for mas de cri me or ga ni -
za do. Com pe te às au to ri da des es tu dá-los e apli car
seus dis po si ti vos com toda a pre ci são pos sí vel.

Res sal to ain da que a re pres são tam bém se es -
co ra em ou tros di plo mas le ga is, como, por exem plo, a
Lei n.° 7.560, de 19 de de zem bro de 1986, que foi al -
te ra da até 1999 por su ces si vas me di das pro vi só ri as e 
leis para re gu lar o Fun do Na ci o nal Anti dro gas e dis -
por “so bre os bens apre en di dos e ad qui ri dos com
pro du tos de trá fi co ilí ci to de dro gas ou ati vi da des cor -
re la tas”.

No mes mo con tex to, en con tra-se o De cre to n.°
2.799, de 8 de ou tu bro de 1998, que apro vou o es ta tu -
to do Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras 
– COAF. Com ju ris di ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal,
o COAF “tem por fi na li da de dis ci pli nar, apli car pe nas
ad mi nis tra ti vas, re ce ber, exa mi nar e iden ti fi car as
ocor rên ci as sus pe i tas de ati vi da des ilí ci tas pre vis tas
em sua lei de cri a ção (9.613, de 3 de mar ço de 1998),
sem pre ju í zo da com pe tên cia de ou tros ór gãos e en ti -
da des”.

O Re gi men to Inter no do COAF, apro va do pela
Por ta ria n.° 330, ba i xa da pelo Mi nis tro da Fa zen da a
18 de de zem bro de 1998, está dis po ní vel no “site”
des se mi nis té rio, na Inter net. Me re ce aten ção, as sim
como as de ci sões já to ma das pelo COAF e Ban co
Cen tral para ata car a “la va gem de di nhe i ro”. Estas de -
ci sões des ti nam-se a con tro lar até tran sa ções com
imó ve is e jói as, além dos ban cos e en ti da des fi nan ce -
i ras.

Sal ta à vis ta, por tan to, que o Bra sil dis põe de
co pi o sa le gis la ção para obs tar a ação de or ga ni za -
ções e as so ci a ções cri mi no sas man ti das por nar co -
tra fi can tes. Há fa lhas, como em tudo o que o ser hu -
ma no pode pro du zir. Mas cre io que pro je tos de lei ain -
da em an da men to no Con gres so Na ci o nal re la ti va -
men te às re for mas do Po der Ju di ciá rio e dos có di gos
Pe nal e do Pro ces so Pe nal se rão ca pa zes de di ri -
mi-las. 
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Evi den te men te, res ta im ple men tar es ses dis po -
si ti vos a con ten to. Exis tem inú me ras di fi cul da des de
or dem ma te ri al, como, por exem plo, a in su fi ciên cia de 
ver bas para os pro gra mas de pro te ção a ví ti mas e
tes te mu nhas. Mas a mi nha ma i or pre o cu pa ção de cor -
re do fato de, há anos, su ces si vos go ver nan tes te rem
re le ga do a se gun do pla no a aten ção que de ve ria ter
sido dada ao pro fis si o nal de Po lí cia, ao ser hu ma no
vo ca ci o na do a imo lar-se, se ne ces sá rio for, para de -
fen der a vida ou o pa tri mô nio de ou trem.

Pre ci sa mos ace le rar o sa ne a men to de nos sas
po lí ci as para tor ná-las in fen sas à cor rup ção, às re la -
ções cri mi no sas, às li ga ções pro mís cu as com a po lí ti -
ca lo cal, à inép cia na in ves ti ga ção cri mi nal e as sim
por di an te. Há ne ces si da de ur gen te de me lho rar sua
ca pa ci ta ção téc ni ca e pro por ci o nar re tri bu i ção sa la ri -
al ade qua da para se ob ter se le ção pro fis si o nal con di -
zen te com os no vos me i os de in ves ti ga ção e ob ten -
ção de pro va. Ne ces si ta mos de mo der ni za ção dos
se to res de po lí cia ci en tí fi ca, de in for ma ti za ção e de -
sen vol vi men to de ban cos de da dos cri mi na is e ad mi -
nis tra ti vos. Con ti nu a mos à es pe ra da in te gra ção dos
sis te mas de co mu ni ca ções e in for ma ções da Po lí cia
Fe de ral e das po lí ci as es ta du a is, pro vi dên cia há anos
apon ta da como ur gen te. Pre ci sa mos ain da ter em
men te a in te gra ção ope ra ci o nal da po lí cia os ten si va
com a po lí cia ju di ciá ria, sem des cu rar da in te gra ção
en tre o Mi nis té rio Pú bli co e a po lí cia ju di ciá ria em to -
das as fa ses da in ves ti ga ção, con for me pre vê a Cons -
ti tu i ção no ar ti go 129.

Em ja ne i ro úl ti mo, o Exce len tís si mo Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca san ci o nou a nova lei an ti dro gas. 
Tra ta-se de um com ple men to es pe cí fi co para tudo o
que aca bo de di zer, prin ci pal men te no cam po da pre -
ven ção. Re ce beu o nú me ro 10.409/2002. Esta be le ce
san ções para as pes so as ju rí di cas que se ne guem a
co la bo rar com o com ba te ao nar co trá fi co, tan to na
pre ven ção como na re pres são. Pre vê con vê ni os en tre 
a União, os Esta do, o Dis tri to Fe de ral, os Mu ni cí pi os,
en ti da de pú bli cas ou pri va das e or ga nis mos es tran -
ge i ros “vi san do à pre ven ção, ao tra ta men to, à fis ca li -
za ção, ao con tro le, à re pres são ao trá fi co e ao uso in -
de vi do de pro du tos, subs tân ci as ou dro gas ilí ci tas”.
Entre as me di das de pre ven ção, está a ori en ta ção es -
co lar nos três ní ve is de en si no.

Esta tís ti cas, in for ma ções e su ges tões de vem
ser ela bo ra das pe las au to ri da des sa ni tá ri as, ju di ciá ri -
as, po li ci a is e al fan de gá ri as e re me ti das men sal men -
te à Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas  – Se nad  – e aos
Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is de Entor pe cen tes.

Con ti nu am pro i bi dos, “em todo o ter ri tó rio na ci o -
nal, o plan tio, a cul tu ra, a co lhe i ta e a ex plo ra ção de

to dos os ve ge ta is e subs tra tos, al te ra dos na con di ção
ori gi nal, dos qua is pos sam ser ex tra í dos pro du tos,
subs tân ci as ou dro gas ilí ci tas que ca u sem de pen dên -
cia fí si ca ou psí qui ca, es pe ci fi ca dos pelo ór gão com -
pe ten te do Mi nis té rio da Sa ú de.” Mas o Mi nis té rio da
Sa ú de pode au to ri zá-los, em lo cal pre de ter mi na do,
ex clu si va men te para fins me di ci na is ou ci en tí fi cos,
su je i tan do-os à fis ca li za ção e à cas sa ção da au to ri za -
ção, a qual quer tem po, pelo mes mo ór gão da que le
Mi nis té rio que a te nha con ce di do, ou por ou tro de ma -
i or hi e rar quia. Ca be rá às au to ri da des po li ci a is a des -
tru i ção das plan ta ções ilí ci tas.

Diz a lei tam bém que os di ri gen tes de es ta be le -
ci men tos ou en ti da des das áre as de en si no, sa ú de,
jus ti ça, mi li tar e po li ci al, ou de en ti da de so ci al, re li gi o -
sa, cul tu ral, re cre a ti va, des por ti va, be ne fi cen te e re -
pre sen ta ti vas da mí dia, das co mu ni da des te ra pêu ti -
cas, dos ser vi ços na ci o na is pro fis si o na li zan tes, das
as so ci a ções as sis ten ci a is, das ins ti tu i ções fi nan ce i -
ras, dos clu bes de ser vi ço e dos mo vi men tos co mu ni -
tá ri os or ga ni za dos ado ta rão, no âm bi to de suas res -
pon sa bi li da des, to das as me di das ne ces sá ri as à pre -
ven ção. As pes so as ju rí di cas e as ins ti tu i ções e en ti -
da des, pú bli cas ou pri va das, de ve rão im ple men tar
pro gra mas que as se gu rem essa pre ven ção nos res -
pec ti vos lo ca is de tra ba lho, in clu in do cam pa nhas e
ações di ri gi das a fun ci o ná ri os e seus fa mi li a res. Tais
me di das com pre en dem in cen ti var ati vi da des es por ti -
vas, ar tís ti cas e cul tu ra is; pro mo ver de ba tes de ques -
tões li ga das à sa ú de, ci da da nia e éti ca; man ter nos
es ta be le ci men tos de en si no ser vi ços de apo io, ori en -
ta ção e su per vi são de pro fes so res e alu nos; e man ter
nos hos pi ta is ati vi da des de re cu pe ra ção de de pen -
den tes e de ori en ta ção de seus fa mi li a res.

Os de pen den tes de vem re ce ber tra ta men to
mul ti pro fis si o nal e, sem pre que pos sí vel, com a as sis -
tên cia de sua fa mí lia, pre ser van do-se sua iden ti da de.
As em pre sas pri va das que de sen vol ve rem pro gra -
mas de re in ser ção de de pen den tes ou usuá ri os en ca -
mi nha dos por ór gão ofi ci al po de rão re ce ber be ne fí ci -
os a se rem cri a dos pela União, Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os.

A nova lei an ti dro gas ins ti tu iu re gras para o pro -
ces so pe nal, sub si di a ri a men te ao que já cons ta do
Có di go Pe nal, Có di go de Pro ces so Pe nal e Lei de
Exe cu ção Pe nal. Diz ain da que o so bres ta men to do
pro ces so ou re du ção da pena pode de cor rer de “acor -
do en tre o Mi nis té rio Pú bli co e o in di ci a do que, es pon -
ta ne a men te, re ve lar a exis tên cia de or ga ni za ção cri -
mi no sa, per mi tin do a pri são de um ou mais dos seus
in te gran tes, ou a apre en são do pro du to, da subs tân -
cia ou da dro ga ilí ci ta, ou que, de qual quer modo, jus -
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ti fi ca do no acor do, con tri bu ir para os in te res ses da
Jus ti ça.”

De ter mi na mais: “se o ofe re ci men to da de nún -
cia ti ver sido an te ri or à re ve la ção, efi caz, dos de ma is
in te gran tes da qua dri lha, gru po, or ga ni za ção ou ban -
do, ou da lo ca li za ção do pro du to, subs tân cia ou dro ga 
ilí ci ta, o juiz, por pro pos ta do re pre sen tan te do Mi nis -
té rio Pú bli co, ao pro fe rir a sen ten ça, po de rá de i xar de
apli car a pena, ou re du zi-la, de 1/6 (um sex to) a 2/3
(dois ter ços), jus ti fi can do a sua de ci são.”

Essa lei veio ra ti fi car e com ple men tar os pro ce -
di men tos de in ves ti ga ção que men ci o nei an te ri or -
men te, como a in fil tra ção, as ações con tro la das etc.,
per mi tin do-os em qual quer fase da per se cu ção cri mi -
nal. Cu i da ain da da apre en são e da des ti na ção dos
bens – ve í cu los, em bar ca ções, ae ro na ves e as se me -
lha dos – uti li za dos no trá fi co. Fixa re gras para a ex -
pro pri a ção de di nhe i ro, che ques e or dens de pa ga -
men to re co lhi dos pe las au to ri da des. O des ti no de to -
dos os va lo res as sim ob ti dos será o Fun do Na ci o nal
Anti dro gas.

Fi nal men te, diz ser pas sí vel de ex pul são do
País o es tran ge i ro sur pre en di do na prá ti ca de nar co -
trá fi co, logo após o cum pri men to da pena que lhe for
im pos ta ou ime di a ta men te após a cap tu ra, quan do o
in te res se na ci o nal as sim o re co men dar.

Mi nhas se nho ras e meus se nho res, as au to ri da -
des po li ci a is e os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co dis -
põem ago ra de po de ro so ar se nal ju rí di co para a pro -
du ção de pro vas e re pres são aos tra fi can tes. Pa ra le -
la men te, pa re ce-me já ha ver cons ciên cia na ci o nal da
ame a ça, in clu si ve às ins ti tu i ções, re pre sen ta da pelo
nar co trá fi co. Tan to que, re cen te men te, tive a sa tis fa -
ção de ver este Ple ná rio apro var por una ni mi da de a
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que apre sen tei,
em 1999, para dar po der de po lí cia às guar das mu ni -
ci pa is, em apo io às po lí ci as Ci vil e Mi li tar. A meu ver,
es sas cor po ra ções, ins ti tu í das pelo ar ti go 144 da
Car ta Mag na, de vem cons ti tu ir ex pres si vo re for ço ao
po li ci a men to os ten si vo, prin ci pal men te nas pro xi mi -
da des das es co las, além de par ti ci par do po li ci a men -
to co mu ni tá rio.

Numa es ca la mais am pla, o País está às vol tas
com a gra ve si tu a ção cri a da pelo trá fi co de dro gas e
ar mas em mais de 3.000 qui lô me tros de nos sas fron -
te i ras com pa í ses pro du to res de en tor pe cen tes, prin -
ci pal men te a Co lôm bia. São evi den tes as di fi cul da des 
para mo ni to rar a imen si dão da Ama zô nia, o que fa ci li -
ta o trans por te de nar có ti cos por ar e pelo am plo sis -
te ma flu vi al. A ma i or par te da co ca í na e he ro í na vin -
das da Co lôm bia e do Peru se gue para os Esta dos
Uni dos e ou tros pa í ses, prin ci pal men te via Ma ca pá e

Be lém, im por tan tes en tron ca men tos das ro tas flu vi a -
is, ma rí ti mas e aé re as do nar co trá fi co.

Ao im ple men tar a Ope ra ção Co bra (de “Co lôm -
bia-Bra sil”) no nor te da re gião ama zô ni ca, com du ra -
ção pre vis ta de três anos, de ses ti mu la mos ações das
nar co guer ri lhas em mais de 2.500 qui lô me tros de
fron te i ra pou co po vo a da. As ações en vol vem re cur -
sos da Po lí cia Fe de ral, com apo io de ex pres si vos
con tin gen tes e equi pa men tos das For ças Arma das.
Ga nha ram no vas di men sões, ago ra, por con tar com
os re cur sos ele trô ni cos, es pe ci al men te ra dar, pro por -
ci o na dos pelo Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia (Si -
vam). Assim, além das ações ter res tres, há per ma -
nen te mo ni to ra men to do es pa ço aé reo para de tec tar
vôos ile ga is, além da tro ca de in for ma ções atra vés de
am pla rede in for ma ti za da.

Tam bém os Mi nis té ri os das Re la ções Exte ri o res 
e da Jus ti ça, a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
(Abin), o Iba ma (Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te
e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is) e o COAF
(Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras)
par ti ci pa ram do pla ne ja men to da ope ra ção e a ela
con ti nu am li ga dos.

Entre tan to, de nada adi an ta rá tudo isso caso
não exis ta pre ven ção efi caz, sem a qual a Po lí cia con -
ti nu a rá a re bo que do cri me, isto é, agin do de po is da
ocor rên cia de atos ilí ci tos que não con se guiu evi tar.
Prin ci pal men te nes se cam po – o da pre ven ção – a
mo bi li za ção po pu lar se afi gu ra im pres cin dí vel. Sob tal 
as pec to, devo res sal tar a im por tân cia da qui lo que se
de no mi na “Res pon sa bi li da de So ci al”.

Como se sabe, Res pon sa bi li da de So ci al é o ró -
tu lo apos to ao con jun to das ações em pre sa ri a is que
ob je ti vem hu ma ni zar e dig ni fi car a cha ma da glo ba li -
za ção. Ou seja: tor nar o ca pi ta lis mo mais sim pá ti co à
so ci e da de. Abran ge am plo mo vi men to em inú me ros
pa í ses, en tre eles o Bra sil, com a par ti ci pa ção e o in -
cen ti vo de ins ti tu i ções par ti cu la res, em pre sas e or ga -
nis mos pú bli cos do por te da Orga ni za ção das Na ções 
Uni das (ONU); de gran des cor po ra ções em pre sa ri a is
de na tu re za na ci o nal e mul ti na ci o nal; e de con si de rá -
vel nú me ro de ONGs, isto é, or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is. Nele es tão en ga ja dos, por tan to, in te gran -
tes do Pri me i ro, Se gun do e Ter ce i ro se to res so ci a is.

Essa “se to ri za ção” sur giu du ran te a pro cu ra
pela cha ma da “Ter ce i ra Via”, isto é, um ca mi nho po lí -
ti co-eco nô mi co eqüi dis tan te do ca pi ta lis mo e do so ci -
a lis mo, dos qua is her da ria ape nas os as pec tos con si -
de ra dos bons. Cons ti tu i ria algo como uma com bi na -
ção de am bos os sis te mas, tan to do pon to de vis ta di -
a lé ti co como do for mal. Em ní vel go ver na men tal, já
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exis tem ex pe riên ci as nes se sen ti do em al gu mas na -
ções eu ro péi as.

O fato é que, ago ra, se cos tu ma clas si fi car as
es tru tu ras na ci o na is em três ní ve is: o Pri me i ro Se tor,
que se ria o Esta do; o Se gun do Se tor, as sim con si de -
ra do o mer ca do; e o Ter ce i ro Se tor, cons ti tu í do por
“or ga ni za ções pri va das sem fins lu cra ti vos e que ge -
ram bens, ser vi ços pú bli cos e pri va dos”, como o de fi -
ne a Fun da ção Ge tú lio Var gas (FGV). Essa de fi ni ção
de i xa an te ver que o Ter ce i ro Se tor abran ge, por
exem plo, as ONGs, co o pe ra ti vas, as so ci a ções e fun -
da ções, que sem pre te ri am o ob je ti vo de pro mo ver “o
de sen vol vi men to po lí ti co, eco nô mi co, so ci al e cul tu ral 
no meio em que atu am”.

Nos úl ti mos anos, o Ter ce i ro Se tor al can çou no -
tá vel ex pan são no Bra sil. Com pre en de, no País, mais
de 250 mil en ti da des que em pre gam cer ca de dois mi -
lhões de pes so as, che gam a mo vi men tar, em ape nas
um ano, re cur sos da or dem de 1,2% do PIB – ou seja,
cer ca de 12 bi lhões de re a is – e fa vo re cem mais de 9
mi lhões de ci da dãos (6% da po pu la ção bra si le i ra),
como acon te ceu em 1998, con for me pes qui sa da
Uni ver si da de John Hop kins. Nes sa oca sião, 10% da
po pu la ção bra si le i ra (mais de 15 mi lhões de pes so as) 
doou re cur sos àque las en ti da des e já ha via 12 mi -
lhões de vo lun tá ri os tra ba lhan do pela ca u sa no Bra sil.

Nos Esta dos Uni dos e em pa í ses da Eu ro pa, o
Ter ce i ro Se tor mo vi men ta qua se 6% do PIB e em pre -
ga aci ma de 12 mi lhões de pes so as di re ta men te.
Acre di ta-se que, na dé ca da pas sa da, te nha be ne fi ci -
a do mais de 250 mi lhões de fi lhos des sas na ções.

A FGV con si de ra que “es sas en ti da des são pou -
co co nhe ci das, di vul ga das e va lo ri za das”, em bo ra en -
glo bem co mu men te ex pe riên ci as de tra ba lho co mu ni -
tá rio e de so li da ri e da de. Pen sa ain da que, na dé ca da
de 80, elas “ti ve ram ma i or vi si bi li da de, abrin do ca mi -
nho para a par ti ci pa ção ci da dã". E lem bra que, “hoje,
é pos sí vel par ce ri as com Go ver nos, em pre sas e, de -
vi do à in for má ti ca e à for ma ção de re des, co mu ni ca -
ção mais ágil, di nâ mi ca e efe ti va”.

Mu i tas das con cep ções re la ti vas ao Ter ce i ro Se -
tor fo ram trans pos tas para o Se gun do Se tor, ou me -
lhor, para o cam po em pre sa ri al. Pas sa ram a in te grar
uma idéia mais am pla sob o nome de “Res pon sa bi li -
da de So ci al”, às ve zes acres ci do de ad je ti vos como
“cor po ra ti va” ou “em pre sa ri al”. Por ex ten são, sur giu a
ima gem da “em pre sa ci da dã”.

O Nú cleo de Ação So ci al da Fi esp/Ci esp (Fe de -
ra ção e Cen tro das Indús tri as do Esta do de São Pa u -
lo) con si de ra que “para o em pre sá rio, seu ma i or ins -
tru men to é o seu ‘va lor agre ga do’ que ad vém de
ações éti cas e mo ra is, exem plos de vida vol ta dos

para o tra ba lho pro du ti vo e a con se qüen te dis tri bu i -
ção de ri que zas”.

Diz tam bém que “o res pe i to e a con fi an ça, ob ti -
dos em suas co mu ni da des, pro pi ci am a ar ti cu la ção
de par ce ri as e o cre den ci am a in cen ti var o vo lun ta ri a -
do para res pal dar seu tra ba lho so ci al”.

Acen tua que “o mi cro, pe que no e mé dio em pre -
sá ri os, his to ri ca men te, já atu am como edu ca do res
em seus nú cle os de in fluên cia pri va dos. Po rém, ca -
sos con cre tos de ações so ci a is de sen vol vi das por
mu i tos des ses em pre sá ri os, jun to às co mu ni da des,
são exem plos do po de ro so ins tru men to para o exer -
cí cio da res pon sa bi li da de em pre sa ri al – o ca pi tal
so ci al – for ma do pelo res pe i to e con fi an ça da co mu -
ni da de onde se in se rem. O em pre sá rio pode, tam -
bém, exer cer sua res pon sa bi li da de so ci al em pre -
gan do um ado les cen te ca ren te, tre i na do e mo ti va do 
para o tra ba lho.”

“Res pon sa bi li da de So ci al” in di ca, de acor do
com de fi ni ção cor ren te no Ca na dá e ou tros pa í ses
de sen vol vi dos, o “pa pel que as cor po ra ções po dem
ter na pro mo ção da sa ú de e se gu ran ça de seus fun ci -
o ná ri os, pro te ção do meio am bi en te, luta con tra a cor -
rup ção, apo io em ca sos de de sas tres na tu ra is e res -
pe i to aos di re i tos hu ma nos nas co mu ni da des em que
ope ram”.

O mo vi men to em prol da “Res pon sa bi li da de So -
ci al” vem ad qui rin do im pul so no Bra sil gra ças a
ONGs, ins ti tu tos de pes qui sa e em pre sas en ga ja das. 

Os re sul ta dos des sas idéi as fo ram sen ti dos
num se mi ná rio re a li za do pela Rede Glo bo de Te le vi -
são, no ano pas sa do, em São Pa u lo, para de ba ter o
tema “Mer chan di sing So ci al”, isto é, a in ser ção de te -
mas so ci a is nas no ve las de TV, como acon te ceu re -
cen te men te com um li be lo con tra os en tor pe cen tes.
Tais idéi as mo ti va ram, igual men te, cam pa nhas ra di o -
fô ni cas para dis se mi nar e am pli ar o de ba te so bre a
res pon sa bi li da de so ci al em pre sa ri al, como aque la re -
a li za da em 21 ci da des bra si le i ras, na mes ma épo ca,
pela Rá dio CBN (Cen tral Bra si le i ra de No tí ci as), sob o 
tí tu lo “Empre sa Vo lun tá ria”.

A Uni ver si da de de São Pa u lo re a li zou, em 1999, 
pes qui sa iné di ta so bre a res pon sa bi li da de so ci al cor -
po ra ti va e co lheu re sul ta dos ines pe ra dos, como, por
exem plo, o de que “as em pre sas per ce be ram que não 
po dem mais se fe char den tro de seus mu ros”, de
acor do com a Profª Ma ria Fis cher, do Cen tro de Estu -
dos em Admi nis tra ção do Ter ce i ro Se tor (Ce ats) da
USP. Isto por que, na que le ano, 56% das em pre sas
em ope ra ção no Bra sil já es ta vam in ves tin do em pro -
gra mas e ati vi da des de cu nho so ci al ou co mu ni tá rio e
na pro mo ção do vo lun ta ri a do en tre seus fun ci o ná ri os. 
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Como amos tra gem, fo ram ou vi das 273 pes so as ju rí -
di cas de gran de, mé dio e pe que no por te em nove
Esta dos bra si le i ros e no Dis tri to Fe de ral.

Cer ca de 48% de las apo i a vam a atu a ção de
seus fun ci o ná ri os como vo lun tá ri os em pro je tos so ci -
a is, 17% du ran te o ho rá rio re gu lar de tra ba lho. Mais
da me ta de ti nha al gu ma ação, prin ci pal men te quan to
à as sis tên cia a cri an ças e ado les cen tes ca ren tes e na 
área da edu ca ção. Entre as em pre sas pú bli cas, 42%
in for ma ram atu ar na área so ci al, con tra 61% das mul -
ti na ci o na is e 56% das na ci o na is.

Então, cabe a per gun ta:

Por que não vol ver tão po de ro sas es -
tru tu ras e não ca na li zar tão in co men su rá ve -
is es for ços tam bém para o com ba te ao uso
e abu so das dro gas, in clu si ve as be bi das al -
coó li cas e o fumo, me di an te ações pre ven ti -
vas em lar ga es ca la?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mo bi li -
za ção que pre sen ci ei no XIII Con gres so Na ci o nal da
Pas to ral da So bri e da de (Pre ven ção e Re cu pe ra ção
em De pen dên cia Qu í mi ca), da Con fe rên cia Na ci o nal
dos Bis pos do Bra sil, e o exem plo de de di ca ção às ca -
u sas so ci a is dado pela Igre ja ao lon go de su ces si vas
Cam pa nhas da Fra ter ni da de, des de 1963, re vi go ra -
ram-me a es pe ran ça de que isso seja pos sí vel e irá
acon te cer.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Vou con ce der a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá
para uma ex pli ca ção pes so al. Antes, po rém, que ro
lem brar o art. 14, in ci so VI, que dis põe:

Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da 
pa la vra:

..............................................................
VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual -

quer fase da ses são, por cin co mi nu tos, se
no mi nal men te ci ta do na oca sião, para es cla -
re ci men to de ato ou fato que lhe te nha sido
atri bu í do em dis cur so ou apar te, não sen do
a pa la vra dada, com essa fi na li da de, a mais
de dois ora do res na mes ma ses são.

Já con ce di, so bre o mes mo as sun to, a pa la vra
ao Se na dor Bel lo Par ga e ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy. Mas, em aten ção a V. Exª, Se na dor Ro me ro
Jucá, con ce do-lhe a pa la vra e en cer ra mos aqui esse 
as sun to.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Se rei bre ve.

Sr. Pre si den te, o Se na dor Edu ar do Su plicy, em
dis cur so no ple ná rio, le van tou al gu mas ques tões que
na ver da de fo ram su pe ra das hoje pela ma nhã, quan -
do se de mons trou ca bal men te, por am pla ma i o ria, na
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que a 
tese de fen di da por ele e pela Se na do ra He lo í sa He le -
na era equi vo ca da.

Não me cabe aqui re a brir essa dis cus são, eu
gos ta ria que o PT mu das se o dis co. Qu e ro, ao con trá -
rio, fa zer aqui um ape lo. Qu e ro pri me i ro di zer que não
vou ace i tar pro vo ca ções. Não va mos aqui ba i xar o ní -
vel do de ba te. Se rei aqui o “Ju qui nha paz e amor”, pa -
ra fra se an do um can di da to que está aí na cam pa nha
pre si den ci al. Ago ra, faço um ape lo ao bom sen so
para que pos sa mos vo tar os ma té ri as que cri am, por
exem plo, os car gos da Se cre ta ria da Mu lher – re gis tro 
aqui a pre sen ça de uma equi pe des sa nova se cre ta ria 
–, car gos im por tan tes do Si vam e do Ci pam, de de fe -
sa da Ama zô nia, as sim como os de com ba te à cor ru -
ção, no Coaf, o Con se lho de Con tro le de Ati vi da des
Fi nan ce i ras.

Enfim, te mos uma pa u ta ex tre ma men te ex ten sa 
e faço um ape lo de pú bli co ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, para que pos sa mos che gar a um en ten di men to
e vo tar hoje um em prés ti mo para a re ne go ci a ção da
dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên cia do Rio Gran de do
Sul – um ape lo do Go ver na dor Olí vio Du tra, do PT – e
tam bém a ma té ria que tra ta da re ne go ci a ção da dí vi -
da de Ala go as.

Gos ta ria de fa zer este ple i to aqui, pu bli ca men te, 
e de di zer ao Se na dor Edu ar do Su plicy que, di fe ren te -
men te do que S. Exª está en ten den do, não hou ve ne -
nhu ma des cor te sia com a Opo si ção nem com o Par ti -
do dos Tra ba lha do res, ao con trá rio. Qu an do foi con -
vo ca da a ses são ad mi nis tra ti va não de li be ra ti va essa
foi uma ação do Pre si den te da Casa.

Pos te ri or men te, na dis cus são de ma té ri as que
se ri am vo ta das aqui no ple ná rio, a par tir de on tem,
tive o cu i da do de li gar para to dos os Lí de res, in clu si ve 
para o Se na dor Edu ar do Su plicy.

Por tan to, não há, da par te da Li de ran ça do Go -
ver no nem de qual quer Par ti do a in ten ção de re ti rar
da dis cus são o Par ti do dos Tra ba lha do res, até por que 
não foi essa a nos sa pos tu ra. Ao con trá rio, sem pre ti -
ve mos aqui uma re la ção de de ba te, às ve zes aca lo ra -
da, mas de mu i to res pe i to e mu i ta con si de ra ção.

Faço um ape lo ao bom sen so e es pe ro que pos -
sa mos vo tar as ma té ri as que es tão na pa u ta de hoje.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te,
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª pelo pra zo de cin co mi nu -
tos, para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Se rei mu i to
bre ve, Sr. Pre si den te.

Antes de abor dar o as sun to que me traz à tri bu -
na, gos ta ria de lou var a de fe sa que fez o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que, na Con fe rên cia Rio+10, da pro -
pos ta bra si le i ra do con su mo de pelo me nos 10% de
ener gia re no vá vel.

Tra ta-se de uma pro po si tu ra que não foi apro va -
da, mas quem sabe pos sa o Go ver no bra si le i ro to mar
essa ini ci a ti va aqui, por que tra rá uma con tri bu i ção
mu i to gran de para o Bra sil, não ape nas re du zin do a
car ga de gás car bô ni co na at mos fe ra, mas tam bém
ge ran do mi lha res de em pre gos para o povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, uso da tri bu na para fa zer um ape lo
ve e men te ao ilus tre Mi nis tro dos Trans por tes, João
Hen ri que de Alme i da Sou sa: para que ob ser ve a con di -
ção de trá fe go da Be lém-Bra sí lia, de um tre cho gran de
da BR-153, ba si ca men te o que vai de Mi ra nor te a Agui -
ar nó po lis, na di vi sa com o Esta do do Ma ra nhão.

Essa ro do via, Sr. Pre si den te, que cor ta o Esta do 
de To can tins de nor te a sul, é a prin ci pal via de li ga -
ção de vá ri os Esta dos bra si le i ros. Por ela, são trans -
por ta dos bens e ser vi ços de ne ces si da de pri má ria da
nos sa po pu la ção, como ali men tos e me di ca men tos,
para dar idéia de sua im por tân cia. Seu es ta do de con -
ser va ção está tão pre cá rio, são tan tos os bu ra cos,
que se mul ti pli cam os aci den tes, da ni fi can do ve í cu -
los, pro vo can do ví ti mas fa ta is e fa ci li tan do os as sal -
tos, em ra zão da re du ção da ve lo ci da de dos ve í cu los.
Enfim, todo tipo de dano está ocor ren do no tre cho
que mar ge ia a Be lém-Bra sí lia, em de cor rên cia do seu 
es ta do pre cá rio de con ser va ção.

Esta mos pres tes a ini ci ar o pe río do chu vo so. Se
co me çar a cho ver em se tem bro, como é cos tu me na -
que la re gião, se gu ra men te essa im por tan te via que
liga a Re gião Nor te às de ma is re giões do Bra sil fi ca rá
in tran si tá vel.

Por tan to, que ro usar da for ça da tri bu na do Se -
na do para fa zer um ape lo ao Mi nis tro dos Trans por -
tes, que já anun ci ou a ope ra ção “tapa bu ra co”, ain da
não ini ci a da, para que seu iní cio ocor ra o mais rá pi do
pos sí vel.

Sr. Pre si den te, era o que gos ta ria de re gis trar.
Mu i to obri ga do pela sua aten ção.

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o mar Qu -
in ta ni lha, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Fer nan do Ri be i ro. 

O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti por 20 mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, faço um re gis tro de vi tal im por tân -
cia para o meu Esta do de Ro ra i ma, as sim como para
o Esta do do Ama pá. Foi re a li za do nos dias 20 e 21 de
agos to, na ci da de de Ge or ge town, ca pi tal da Re pú bli -
ca Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, um se mi ná rio so bre as
opor tu ni da des de ne gó ci os en tre Bra sil e Gu i a na.

O se mi ná rio teve como ob je ti vo a apre sen ta ção
de pro je tos de in fra-es tru tu ra, em fase de con so li da ção,
que pos si bi li ta rão ma i or in te gra ção en tre Bra sil e Gu i a -
na, sen do o lado bra si le i ro con si de ra do prin ci pal men te
pelo po ten ci al eco nô mi co do Esta do de Ro ra i ma.

A de le ga ção bra si le i ra foi co or de na da pelo De -
par ta men to de Pro mo ção Co mer ci al do Mi nis té rio
das Re la ções Exte ri o res, con tan do com a par ti ci pa -
ção de re pre sen tan tes do De par ta men to de Re cur sos 
para o De sen vol vi men to do Mi nis té rio do Pla ne ja -
men to, Orça men to e Ges tão, do BNDES-EXIM, do
Ban co do Bra sil, do Se brae-Ro ra i ma, da Agên cia de
Fo men to de Ro ra i ma, da Com pa nhia Ener gé ti ca de
Ro ra i ma, da Rede Bra si le i ra de Pro mo ção dos Inves -
ti men tos, Inves te Bra sil, dos Se cre tá ri os de Pla ne ja -
men to e de Obras do Go ver no de Ro ra i ma, do Emba i -
xa dor do Bra sil na Gu i a na e de em pre sá ri os que vis -
lum bram a aber tu ra de por tas co mer ci a is com aque le
país vi zi nho.

A de le ga ção da Gu i a na foi co or de na da pelo Mi -
nis té rio dos Ne gó ci os Exte ri o res e Co o pe ra ção Inter -
na ci o nal e pela Câ ma ra de Co mér cio de Ge or ge town, 
con tan do com a par ti ci pa ção de re pre sen tan tes do
Escri tó rio da Gu i a na para Inves ti men tos, de se to res
go ver na men ta is e de li de ran ças de vá ri os seg men tos
em pre sa ri a is.

A Re pú bli ca Co o pe ra ti vis ta da Gu i a na, ex-Gu i a -
na Ingle sa, tor nou-se uma na ção in de pen den te em
26 de mar ço de 1966, faz fron te i ra a les te com o Su ri -
na me, a oes te com Ve ne zu e la e Bra sil e ao sul com o
Bra sil. A fron te i ra com o Bra sil se faz com o Esta do de
Ro ra i ma, às mar gens do Rio Ta cu tu, onde se en con -
tram fren te a fren te a ci da de gui a nen se de Let hen e a
bra si le i ra ci da de ro ra i men se de Bon fim, e mais ao
nor te do Bra sil o Mu ni cí pio de Nor man dia, onde está
o Mon te Ca bu raí, pon to ex tre mo nor te do nos so ter ri -
tó rio.

A Gu i a na tem uma área de 214.969 qui lô me tros
qua dra dos, onde vive uma po pu la ção de 774 mil ha bi -
tan tes. Seu PIB, es ti ma do em 2001, está na or dem de 
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US$725 mi lhões, com va lor per ca pi ta de
US$937,00. Na área de co mér cio ex te ri or, as ex por ta -
ções (fob) no ano de 2001 fo ram de US$694 mi lhões,
com des ta que para ouro, açú car, ar roz, ba u xi ta, pe i -
xe, ca ma rão e bor ra cha. As im por ta ções (cif) no ano
de 2001 fo ram de US$547 mi lhões, com des ta que
para bens de ca pi tal, bens in ter me diá ri os, bens de
con su mo, com bus tí ve is e lu bri fi can tes, ha ven do uma
par ti ci pa ção bra si le i ra re gis tra da de ape nas 1,2%.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é um 
mer ca do ávi do de ne gó ci os, que an se ia por al guns
pas sos efe ti vos do Bra sil no sen ti do do fa vo re ci men to
de uma in te gra ção eco nô mi ca. Fe liz men te, as au to ri -
da des das áre as de in ves ti men to e de sen vol vi men to
do Bra sil co me çam a vis lum brar a pos si bi li da de da
con so li da ção ge o po lí ti ca de uma in te gra ção com a
Gu i a na. Assim é que o Pro je to Avan ça Bra sil con sig -
na en tre suas pri o ri da des o Eixo Arco Nor te, vis lum -
bran do uma li ga ção ro do viá ria a par tir de Boa Vis ta,
ca pi tal do Esta do de Ro ra i ma, pas san do pela Gu i a na, 
pelo Su ri na me, pela Gu i a na Fran ce sa e che gan do a
Ma ca pá, no Esta do do Ama pá.

De ou tro lado, al guns in ves ti men tos bá si cos
para essa in te gra ção re pre sen tam a ala van ca gem do
po ten ci al eco nô mi co do Esta do de Ro ra i ma, que é o
prin ci pal elo do Bra sil na in te ra ção com a Gu i a na, ao
tem po em que o Ama pá o é com a Gu i a na Fran ce sa.

Assim é que já foi con clu í da a pa vi men ta ção da
BR-174 li gan do Ma na us a Boa Vis ta, che gan do até
Pa ca ra i ma, na fron te i ra com a Ve ne zu e la. Foi con clu í -
da, tam bém, a pa vi men ta ção da BR-401, que liga Boa 
Vis ta à ci da de de Bon fim, na fron te i ra com a Gu i a na,
es tan do em obras a sua ex ten são até à ci da de de
Nor man dia, sede de ou tro mu ni cí pio que tam bém faz
fron te i ra com a Re pú bli ca da Gu i a na.

Fo ram ini ci a das as obras de duas pon tes im por -
tan tes na li ga ção ro do viá ria com a Gu i a na, so bre os
rios Arra i as e Ta cu tu, sen do esta úl ti ma a mais an si a -
da pe los gui a nen ses por que cru za o rio que faz a li -
nha de fron te i ra en tre os dois pa í ses.

Por uma ques tão de or dem in ter na bra si le i ra, a
cons tru ção das duas pon tes está num só pro ces so de 
exe cu ção. Acon te ce que óbi ces de ca rá ter ope ra ci o -
nal le va ram a pon te so bre o rio Arra i as a aguar dar a
alo ca ção de re cur sos or ça men tá ri os. Por es ta rem
am bas no mes mo pro ces so, a pon te so bre o rio Ta cu -
tu, de gran de in te res se para a Gu i a na, tam bém fica
sem re ce ber os seus re cur sos.

Ve jam, Srªs. e Srs. Se na do res, a di fi cul da de por
que pas sa o nos so Emba i xa dor Ney do Pra do Di e -
gues, ten do a todo o tem po que ex pli car as ra zões da

in ter rup ção de uma obra pro me ti da pelo Go ver no do
Bra sil e que não anda. Che ga a ha ver crí ti cas na im -
pren sa lo cal com apre sen ta ção de ima gens dos pri -
me i ros pi la res já co lo ca dos no rio, do lado bra si le i ro,
mas com o can te i ro de obras de sa ti va do. Urge se jam
vi a bi li za das pro vi dên ci as para que se cum pram de
ime di a to as exi gên ci as da exe cu ção or ça men tá ria ou
que se se pa rem os dois em pre en di men tos, para que
não per ma ne ça tur va a ima gem de cum pri men to por
par te do Bra sil de com pro mis sos as su mi dos com o
país vi zi nho, a Gu i a na.

A in ser ção da Re gião Nor te do Bra sil e da Gu i a -
na no ce ná rio in ter na ci o nal pela via da in te gra ção
eco nô mi ca terá como con se qüên cia a pro mo ção so -
ci al e o de sen vol vi men to eco nô mi co da re gião, com
ele va ção se gu ra das con di ções de vida das res pec ti -
vas po pu la ções.

O pon to de par ti da para os in ves ti men tos re que -
ri dos está no po ten ci al eco nô mi co do Esta do de Ro -
ra i ma, que apre sen ta bom solo e con di ções fa vo rá ve -
is de cli ma para plan ta ção de soja, de café e de ma té -
ria-pri ma para a in dús tria de pa pel. De ou tro lado, os
ri cos pas tos exis ten tes na re gião pré-mon ta nho sa fa -
vo re cem a cri a ção de gado. Re gis tre-se ain da a pre -
sen ça de re ser vas abun dan tes de ba u xi ta na pro xi mi -
da de da fron te i ra com a Gu i a na.

Esse qua dro po ten ci al, já par ci al men te im ple -
men ta do, re quer a cons tru ção da in fra-es tru tu ra que
per mi ti rá o seu ade qua do fun ci o na men to e a cir cu la -
ção dos bens pro du zi dos para ou tros mer ca dos.

Nes se con tex to sur gem os in ves ti men tos já as -
si mi la dos nas ba ses do pla ne ja men to go ver na men tal
para a pa vi men ta ção da ro do via Let hen-Ge or ge town
com qui lô me tro com apor te pri va do e co la bo ra ção in -
ter na ci o nal. Como ele men to com ple men tar está a ge -
ra ção de ener gia elé tri ca a par tir da am pli a ção da ca -
pa ci da de de trans mis são do com ple xo de Guri de
200Mw para 600Mw e a cons tru ção da uni da de ge ra -
do ra do Rio Tur tru ba, na Gu i a na, com ca pa ci da de
glo bal de 1,2GW. A con clu são des ses em pre en di -
men tos ali men ta rá com tran qüi li da de o cen tro in dus -
tri al de Boa Vis ta, com pos si bi li da de de re mes sa do
ex ce den te para a ci da de de Ma na us, hoje abas te ci da
com gran de per cen tu al re sul tan te de ge ra ção ter mo e -
lé tri ca.

A co ne xão Boa Vis ta–Ge or ge town, via ca bos de 
fi bra óti ca, por uma li nha mar ge an do a es tra da, fa vo -
re ce rá a co ne xão com o cabo Amé ri cas II, am pli an do
as fa ci li da des de co mu ni ca ção tam bém para o cen tro
in dus tri al de Ma na us.

A cons tru ção, em Ge or ge town, de um por to de
águas pro fun das, com ca pa ci da de para na vi os da
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clas se pa na max, abri rá uma ex tra or di ná ria por ta para 
es co a men to da pro du ção re gi o nal.

Não se tra ta, por tan to, sim ples men te de um so -
nho, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mas da
cons ta ta ção de um po ten ci al que se abre para con so -
li dar a in te gra ção do Bra sil com par ce i ros da Re gião
Ama zô ni ca e de uma pers pec ti va de cres ci men to re -
gi o nal sus ten tá vel de lon go pra zo, com base na in ser -
ção de Ro ra i ma de for ma se gu ra no seu con tex to. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Fer nan do Ri be i ro) – A

Mesa pror ro ga a Hora do Expe di en te por quin ze mi -
nu tos para aten der a três co mu ni ca ções ina diá ve is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral 
pelo pra zo de cin co mi nu tos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha pre -
sen ça na tri bu na é para cha mar a aten ção do Ple ná rio 
para o item 1 da pa u ta da nos sa ses são de hoje. De
logo, Sr. Pre si den te, devo es cla re cer a V. Exª que, ten -
do sido con vo ca do para aqui es tar pre sen te, só o fiz
em ra zão da im por tân cia do tema em apre ço.

Qual é o item 1 da pa u ta? É o Pro je to de Lei de
Con ver são nº 20, de 2002, que dis põe so bre a es tru -
tu ra de ór gãos, cria car gos em co mis são no âm bi to do 
Po der Exe cu ti vo Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sa bem V. Exª e a Casa que não sou sim pá ti co à
edi ção de me di das pro vi só ri as. Não o sou pela re gra,
mas re co nhe ço que vale a ex ce ção nes sa ma té ria
que hoje se dis cu te, por que não é uma ma té ria sim -
ples, Sr. Pre si den te. 

Qu an do cons ti tu in tes, por oca sião da ela bo ra -
ção da Cons ti tu i ção, lem bro-me de que ha via um in ci -
so que es ta va per di do no fim do Ca pí tu lo dos Di re i tos
e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos. Esse in ci so di zia
res pe i to às mu lhe res, que vi nham, há mu i to, sa in do
do pá trio po der do ge ni tor para o jugo do ma ri do. Além 
dis so, os res pon sá ve is pela ela bo ra ção do Có di go Ci -
vil co lo ca vam sem pre o ho mem em su pe ri o ri da de, a
pon to de di zer que o ma ri do era o che fe da so ci e da de
con ju gal e a ele ca bia es co lher o do mi cí lio do ca sal. 

No atu al Tex to Cons ti tu ci o nal, Sr. Pre si den te,
pas sa des per ce bi do para mu i tos o art. 5º, I, que dis -
põe: “Ho mens e mu lhe res são igua is em di re i tos e
obri ga ções, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção”. Aca -
bou-se, por tan to, aque le do brar de jo e lhos em que ela 
se pu nha fren te ao com pa nhe i ro ou ao ma ri do, por -
tan do-se como ator co ad ju van te, de se gun da ca te go -
ria. E isso se deu a tal pon to que, hoje, nós a ve mos

cum prir três jor na das de tra ba lho e, mu i tas ve zes, es -
tar à fren te, to man do con ta do lar. 

É in crí vel, Sr. Pre si den te, que aque le po e ta fran -
cês, La mar ti ne, te nha con se gui do cu nhar uma fra se
tão ni ti da men te ma chis ta ao di zer que “atrás de um
gran de ho mem sem pre há uma gran de mu lher”. Con -
ver sa, ba le la, men ti ra, por que mu i tas ve zes ela está
ao lado e, às ve zes, à fren te, pu xan do-o para que ele
seja vi to ri o so. 

É por isso, Sr. Pre si den te, que cha mo a aten ção
e que ro dar o meu apo io in te gral à cri a ção que se faz,
na es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça, da Se cre ta ria de 
Esta do dos Di re i tos da Mu lher. E o faço, Sr. Pre si den -
te, por que con si de ro que esse ór gão terá um re le van -
te pa pel e de ve rá con tri bu ir, sem dú vi da al gu ma, para
a re du ção das de si gual da des que con ti nu am até hoje
a afli gir a mu lher bra si le i ra. 

Veja V. Exª o que é dito logo no art. 1º: “Fica cri a -
da, na es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça, a Se cre ta ria
de Esta do dos Di re i tos da Mu lher”. Até que po de ria ter 
sido cri a do, em vez de uma Se cre ta ria, um Mi nis té rio
para a mu lher. De qual quer sor te, há aqui um pon to
que é pre ci so des ta car quan do for con ver ti da em lei
essa ma té ria – o pro je to de lei de con ver são é o que
es ta mos a dis cu tir: “O Pre si den te da Re pú bli ca dis po -
rá so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na men to da nova
Se cre ta ria”. Ouvi al guém bal bu ci ar – tal vez por lhe fal -
tar co ra gem para en fren tar o que es ta va no seu pen -
sa men to – que isso se ria uma si ne cu ra, por que se
per mi te, na for ma do re gu la men to, a ces são de ser vi -
dor pú bli co fe de ral para fun da ção, or ga nis mo ou en ti -
da de in ter na ci o nal mul ti la te ral de que o Bra sil seja in -
te gran te ou par ti ci pe me di an te au to ri za ção ex pres sa
do Pre si den te da Re pú bli ca. É evi den te que quem
topa di zer que isso é uma si ne cu ra não leu, não to -
mou co nhe ci men to ou não se de bru çou so bre o pa rá -
gra fo úni co, que diz tex tu al men te: “Nas ces sões de
que tra ta o ca put é ve da da ao ser vi dor a per cep ção, a 
qual quer tí tu lo, de re mu ne ra ção ou sub sí di os pa gos
pelo ente ces si o ná rio”. 

Aí está, Sr. Pre si den te, a for ma de se co lo car
por ter ra qual quer ob je ção que se pu des se fa zer ou
que se ti ves se em men te re a li zar para im pe dir a apro -
va ção des te pro je to de lei.

La men to, Sr. Pre si den te, que al guns se nho res
ca va lhe i ros ain da te mam e não dêem o res pe i to de vi -
do às mu lhe res, mas sei que há una ni mi da de aqui,
per ce bo a von ta de dos bra vos Lí de res de con ce der a
apro va ção a este pro je to de lei de con ver são. 

Sr. Pre si den te, com pa re ci hoje a esta ses são
para dar o meu apo io, a mi nha so li da ri e da de e en fa ti -
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zar a mi nha po si ção fa vo rá vel à apro va ção des sa me -
di da. (Pal mas.)

Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Ca bral, o Sr. Fer nan do Ri be i ro, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Antes de con ce der a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro, que é o pró xi mo ora dor ins cri to para uma bre -
ve co mu ni ca ção, que ro ape lar aos Srs. Se na do res
que se en con tram em ou tras de pen dên ci as para que
ve nham ao ple ná rio, por que, logo após a fala do no -
bre Se na dor, co me ça re mos a Ordem do Dia e há ne -
ces si da de de quo rum qua li fi ca do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu tos.

O SR. JONAS PINHEIRO  (PFL – MT. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se gun do ma té ri as
di vul ga das pela im pren sa de Mato Gros so, o Se na dor 
Ante ro Paes de Bar ros de cla rou que a de ci são to ma -
da pelo Iba ma da que le Esta do de sus pen der os pro -
je tos de ma ne jo flo res tal sus ten ta do e de im pe dir o
trans por te de ma de i ra para as ser ra ri as teve ob je ti vo
pu ra men te ele i to re i ro, in clu si ve por que foi to ma da
com a par ti ci pa ção do atu al Su pe rin ten den te da que le 
ór gão em Cu i a bá, Dr. Leôn cio Pi nhe i ro, que é meu ir -
mão.

Por meio de fo lhe tos, o Se na dor Ante ro di vul -
gou, por todo o Esta do de Mato Gros so, a me di da
ado ta da pelo Iba ma, vin cu lan do-a ao meu pa ren tes -
co com o Su pe rin ten den te da que le ins ti tu to.

No ci ta do fo lhe to, pro cu rou-se, de ma ne i ra con -
tun den te, vin cu lar a de ci são do Iba ma à mi nha pes -
soa e co lo car o ex-Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra,
tam bém can di da to ao Se na do, o Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, can di da to ao Go ver no de Mato Gros -
so, e o De pu ta do Ri car te de Fre i tas, do PSDB e tam -
bém can di da to à re e le i ção, como os que fi ze ram ges -
tões jun to ao Iba ma, em Bra sí lia, para con se guir a
sus pen são da que la me di da ado ta da, que con tra ri a va
boa par te dos mato-gros sen ses. Com isso, co lo ca -
ram-se como sal va do res do em pre go de 50 mil tra ba -
lha do res do se tor ma de i re i ro no nor te de Mato Gros -
so e eu como o vi lão da his tó ria.

Sr. Pre si den te, esse pro ce di men to é uma ten ta -
ti va abo mi ná vel de en vol ver meu nome em me di das
im po pu la res, que ca u sam des gos to a mi lha res de fa -
mí li as, co lo can do-me con tra os in te res ses dos em -
pre sá ri os e dos tra ba lha do res do se tor ma de i re i ro,
com o úni co, cla ro e sór di do ob je ti vo de de ne grir a mi -

nha ima gem e de com pro me ter a mi nha re e le i ção ao
Se na do Fe de ral. Uma prá ti ca des le al, por que faz vin -
cu la ções sem ra zões para isso e sem ne nhu ma base
de ver da de.

Qu e ro, por tan to, des ta tri bu na, ma ni fes tar meu
re pú dio a essa ma té ria ve i cu la da por aque les se nho -
res do PSDB com a in si nu a ção de que eu es ta ria por
trás de me di das to ma das pelo Iba ma de Mato Gros -
so, apo i a do na re la ção de pa ren tes co que te nho com
o Su pe rin ten den te da que le Insti tu to na que le Esta do.

Vê-se cla ra men te que aque les ho mens pú bli -
cos, ain da acos tu ma dos com a ve lha po li ti ca gem de
se pro mo ve rem à cus ta de de ne gri rem a ima gem de
ou tros can di da tos, apro ve i ta ram-se de uma de ci são
do Iba ma de Mato Gros so, da ci da de de Si no pe, cujo
mé ri to não me cabe co men tar aqui, para clas si fi cá-la
como ele i to re i ra, e fa zer alar de dis so como se essa
de ci são aten des se aos meus in te res ses e fa vo re ces -
se a mi nha re e le i ção. Aliás, para ser bem cla ro e ló gi -
co, não vejo como uma de ci são des sa or dem pode fa -
vo re cer-me po li ti ca men te ou tra zer mais apo io à mi -
nha can di da tu ra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, re pu dio tan to a in si nu a -
ção quan to os pro ce di men tos des ses se nho res po lí ti -
cos. Ao lon go dos meus vin te anos de vida par la men -
tar, sem pre es ti ve apo i an do o se tor ma de i re i ro em to -
das as ini ci a ti vas que ob je ti vam va lo ri zá-lo. Enten do a 
im por tân cia des sa ati vi da de para a re gião nor te de
Mato Gros so, uma vez que ela é res pon sá vel por qua -
se 10% da eco no mia mato-gros sen se, além de sua
im por tân cia para ma nu ten ção e ge ra ção de em pre -
gos na que la re gião.

Como De pu ta do Fe de ral e Se na dor, sem pre es -
ti ve acom pa nhan do mu i to de per to aque le se tor pro -
du ti vo e tam bém a pro ble má ti ca am bi en tal, de modo
que esse se tor, cada vez mais, te nha suas ati vi da des
con ver gi das para a sus ten ta bi li da de, não com pro me -
ten do o ecos sis te ma ou a ele ca u san do da nos ir re pa -
rá ve is, e seja fiel às leis am bi en ta is e a elas te nha res -
pe i to in tran si gen te.

Por isso, sem pre tive o apo io in con tes te dos le -
gí ti mos re pre sen tan tes do se tor ma de i re i ro em Mato
Gros so, com pro me ti dos com o se tor e com o ecos sis -
te ma. Pro va dis so é a ex pres si va vo ta ção que sem pre 
ob ti ve nos Mu ni cí pi os da re gião nor te, cuja ati vi da de
ma de i re i ra é a mais ex pres si va. Qu e rer ma ni pu lar
isso é algo sór di do e que não se co a du na com a re a li -
da de dos fa tos nem com a mo der ni da de dos tem pos
de hoje.

Des se modo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, re i te ro o meu pro tes to ao pro ce di men to ado ta -
do pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, com a par ti -
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ci pa ção do ex-Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra, di zen do 
que essa ati tu de, na re a li da de, mos tra a que pon to o
de ses pe ro toma con ta da que les can di da tos, le van -
do-os a se va le rem de ape la ções, co i sa mu i to pró pria, 
aliás, da que les que não têm ser vi ço para mos trar e
que têm que se va ler de ar gu men tos mi ra bo lan tes
que a sua ima gi na ção oci o sa cria, para bus car o apo -
io dos re pre sen tan tes do se tor ma de i re i ro de Mato
Gros so. 

Mu i to obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, 
ao Se na dor Be ní cio Sam pa io. 

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu -
po esta tri bu na para ser re pe ti ti vo e re gis trar um fato
gra ve que ocor re no Pi a uí.

Hoje, ain da no iní cio do mês de se tem bro, 194
Mu ni cí pi os do Esta do se en con tram em si tu a ção de
ca la mi da de pú bli ca. Pra ti ca men te um mi lhão de ha bi -
tan tes do meu Esta do vi vem o de ses pe ro da fome, da
seca, da sede, sem ter água se quer para o seu sus -
ten to e para sua so bre vi vên cia. 

Re gis trei esse fato no mês de ju nho pas sa do.
Na que la opor tu ni da de, dos 222 Mu ni cí pi os do Esta -
do, 158 es ta vam na que la si tu a ção. De lá para cá,
nada ocor reu, nin guém se sen si bi li zou. E a opor tu ni -
da de do pro ces so ele i to ral tem em pa na do toda essa
si tu a ção e es con di do da opi nião pú bli ca e dos ór gãos
pú bli cos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is essa si tu a -
ção da ma i or gra vi da de. 

Há uma ver da de i ra in sen si bi li da de, por par te do
Go ver no Fe de ral, no sen ti do de au xi li ar o Esta do do
Pi a uí a mi ni mi zar uma si tu a ção que é gra ve e que se
re pe te de ma ne i ra sa zo nal, qua se que anu al men te,
por que a ocor rên cia de seca no Nor des te é uma re a li -
da de cli má ti ca. Nada se faz para re sol ver o pro ble ma
de ma ne i ra per ma nen te, para ga ran tir o de sen vol vi -
men to auto-sus ten tá vel da que la re gião, que eu sei – e 
to dos sa bem – que é pos sí vel. 

No en tan to, é pre ci so que ocor ram si tu a ções
des sa mon ta, de nun ci a das pe los jor na is do Sul do
País e, mais re cen te men te, pela Rede Glo bo, para
que se mos tre à opi nião pú bli ca que algo pre ci sa ser
fe i to. Embo ra es te ja mos em ple na cam pa nha po lí ti ca,
quan do to dos es tão ob ce ca dos pela vi tó ria ele i to ral, é 
pre ci so lem brar que há mi lhões de pes so as no Pi a uí e 
em ou tros Esta dos do Nor des te mor ren do de sede e

de fome. Elas são obri ga das a aban do nar os seus
bens pes so a is, as suas ca sas, as suas pro pri e da des,
por fal ta de con di ções de tra ba lho e de so bre vi vên cia.

O Go ver no es ta du al so li ci tou ao Go ver no Fe de -
ral uma aju da emer gen ci al de R$3 mi lhões, com o ob -
je ti vo de re cu pe rar 150 po ços tu bu la res no semi-ári -
do, equi par ou tros 150 e per fu rar mais 36. Até este
mo men to, nada pôde ser aten di do, ne nhum re cur so
che gou ao Esta do do Pi a uí. 

Ontem, fa lei com o Se cre tá rio de De fe sa Ci vil do 
Esta do, o ex-Se na dor João Lobo, que não tem es pe -
ran ças de que a União ve nha a aten der ao ple i to, de -
vi do à quan ti da de de óbi ces co lo ca dos. Foi exi gi do,
in clu si ve, que o Esta do apre sen tas se o tí tu lo pa tri mo -
ni al de cada poço tu bu lar, de cada poço ar te si a no da
re gião do semi-ári do pi a u i en se, o que é, na prá ti ca,
im pos sí vel de ser aten di do. Por tan to, pa re ce ha ver
uma ten ta ti va de não aten der ao re cla mo da que la po -
pu la ção.

Hou ve, ain da, a so li ci ta ção de R$7 mi lhões para 
fa zer face a re cur so de so bre vi vên cia para aten der a
pro gra mas como o Bol sa-Ren da e o Bol sa-Ali men ta -
ção e co lo car car ros-pi pas para abas te cer as po pu la -
ções dos Mu ni cí pi os da re gião mais ca ren te e mais
seca do Pi a uí. Tam bém nada dis so foi aten di do.

Hoje à tar de, en con tra rei o Mi nis tro da Inte gra -
ção Na ci o nal e co bra rei de S. Exª uma ati tu de con cre -
ta, se a União vai ou não aten der ao re cla mo do Pi a uí, 
que é da ma i or gra vi da de e da ma i or sig ni fi cân cia.

Na se ma na pas sa da, o Go ver na dor do Esta do,
o ex-Se na dor Hugo Na po leão, es te ve aqui com o Pre -
si den te da Re pú bli ca, que afir mou ao Go ver na dor
que iria aten dê-lo no iní cio da se ma na. Nós já es ta -
mos na me ta de da se ma na e, in fe liz men te, a bu ro cra -
cia vem atra pa lhan do a li be ra ção des ses re cur sos.

Des sa for ma, in dig na do e re vol ta do com essa
si tu a ção, ve nho di zer des ta tri bu na que o Pi a uí deve
ser le va do mais a sé rio, pois exis tem pes so as mor ren -
do de fome e de sede na que le Esta do, que está re i vin -
di can do ín fi mos re cur sos da União para aten der a re -
cla mo que é da ma i or...

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Pois não, Se na dor Alber to Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Infor mo a V. Exª que não é per mi ti do apar te a uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.
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O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Não?
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Infe liz men te.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Qu e ria ape -

nas cum pri men tar o Se na dor Be ní cio Sam pa io e di -
zer que es tou so li dá rio com o seu dis cur so.

O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Alber to Sil va, pela sua so li -
da ri e da de.

Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que é pre ci so
que se ado te uma ati tu de cor re ta e sé ria para aten der
ao meu Esta do, que tem um gran de cré di to com a Na -
ção. A Na ção tem uma dí vi da so ci al mu i to gran de com
os Esta dos do Nor des te, no ta da men te com o Pi a uí, que 
não tem um pro gra ma per ma nen te de de sen vol vi men to 
que pos sa man ter a sua po pu la ção fixa no in te ri or do
Esta do, prin ci pal men te na re gião do semi-ári do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do
Ri be i ro.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 492, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos arts. 336, II, com bi na do com 338,

o do RISF, re que re mos ur gên cia, para o Pro je to de Re -
so lu ção nº 64, de 2002, que “Au to ri za adi ta men to ao
Con tra to de Con fis são, Assun ção, Con so li da ção e Re fi -
nan ci a men to de Dí vi das a que se re fe re o art. 1º da Re -
so lu ção nº 36, de 2000, do Se na do Fe de ral”.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

Sala das Re u niões, 28 de agos to de 2002. –
Fran ce li no Pe re i ra, Pre si den te – Ro me ro Juca, Re -
la tor – Alber to Sil va – Bel lo Par ga – Adir Gen til –
Re nan Ca lhe i ros – Te o tô nio Vi le la Fi lho – João
Alber to Sou za – Val mir Ama ral – Ger son Ca ma ta –
Na bor Jú ni or – Wal deck Orné las – Edu ar do Si que -
i ra Cam pos – José Jor ge.

REQUERIMENTO Nº 493, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para as Emen das da
Câ ma ra ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de
1997, que sus ta os efe i tos da Nota Con jur/Min fra nº
24/92, apro va da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, se gun do des pa cho pu bli ca do em 24 de mar ço de

1992, na Expo si ção de Mo ti vos nº 19/92, do Mi nis tro
de Esta do da Infra-Estru tu ra.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
José Agri pi no – Re nan Ca lhe i ros – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os re que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do
Re gi men to Inter no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, para ma ni -
fes tar-me so bre o pri me i ro re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
é im por tan te a pre sen ça no ple ná rio do Pre si den te da 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, para que S. Exª pos sa ex pres sar sua de ci -
são re la ti va men te a re cur so a que dei en tra da no dia
29 de agos to de 2002, onde ex pres so o se guin te:

Na ses são do Se na do Fe de ral de 7 de agos to úl -
ti mo, a Pre si dên cia da Casa pro pôs, e o Ple ná rio
apro vou, as nor mas que iri am re ger os tra ba lhos do
Se na do du ran te o pe río do ele i to ral, con for me tam -
bém es ta be le ce o Re gi men to Inter no. Entre as de ci -
sões to ma das na que la ses são, res sal to a que ex pli ci -
ta men te es ta be le ceu as con di ções se gun do as qua is
se ri am re a li za das ses sões do Se na do:

“(...)
Nes se sen ti do, a Mesa e os Lí de res par -

ti dá ri os to ma ram a de li be ra ção de só re a li za -
rem ses sões quan do por con vo ca ção das Li -
de ran ças ou da Mesa, se hou ver ne ces si da -
de, até a re a li za ção do ple i to de 6 de ou tu bro
pró xi mo, so men te sen do exi gi do o re gis tro de
pre sen ça dos Se na do res nes se caso.

(...)”

Con for me já sa li en tei, a Li de ran ça da Opo si -
ção não foi co mu ni ca da nem pela Mesa, nem pelo
Pre si den te da CAE, nem pelo Lí der do Go ver no. 

Fo mos sur pre en di dos com a ses são
re a li za da no úl ti mo dia 28, com o ob je ti vo de 
sub me ter a le i tu ra de ma té ri as que be ne fi ci -
am uma das uni da des da Fe de ra ção. Ao tér -
mi no da ses são, o Se na dor Bel lo Par ga, no
exer cí cio da Pre si dên cia, con vo cou ses são
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos... 
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Sr. Pre si den te, em to dos os re gis tros exis ten -
tes no Se na do Fe de ral, essa foi efe ti va men te a pri -
me i ra vez em que foi con vo ca da uma re u nião da
CAE pelo Pre si den te da ses são ple ná ria. O Se na -
dor Bel lo Par ga re gis trou a lem bran ça de con vo ca -
ção de re u nião que não ha via sido con vo ca da ofi ci -
al men te pelo Pre si den te da CAE, Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, nem pelo Vice-Pre si den te. Por tan to, se o 
Se na dor Bel lo Par ga re la tou que re ce beu a in cum -
bên cia de fazê-lo, S. Exª fez algo que ocor reu pela
pri me i ra vez nes ta Casa: o Pre si den te da Mesa con -
vo cou uma re u nião da CAE, a ser re a li za da logo
após o tér mi no da ses são.

Atra vés de ma no bras re gi men ta is, fo -
ram pro vi den ci a das as subs ti tu i ções de
mem bros ti tu la res da CAE, uma vez que
boa par te dos ti tu la res não se en con tra vam
em Bra sí lia, jus ta men te con fi an tes de que o
acor do fir ma do em 7 de agos to se ria res pe i -
ta do, nes te caso in clu í dos os re pre sen tan -
tes do Blo co de Opo si ção com as sen to na -
que le ór gão téc ni co. Na au sên cia do Pre si -
den te e do Vice-Pre si den te, as su miu o co -
man do dos tra ba lhos o Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, o mais ido so den tre os pre sen tes,
e, após lon go pe río do de es pe ra, su pe ri or
ao tem po re gi men tal, foi apro va da a ma té ria 
e seu re gi me de ur gên cia. 

Escla re ço tam bém que, ape nas às 17 ho ras
da que la tar de, na hora em que se es ta va ini ci an do a 
re u nião, é que meu Ga bi ne te re ce beu uma co mu ni -
ca ção for mal, as sim como o Ga bi ne te da Li de ran ça
do PT.

A Li de ran ça do Blo co de Po si ção in ter -
põe o pre sen te re cur so com o ob je ti vo de
tor nar nula de ple no di re i to a re u nião re a li -
za da pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos, em vis ta das vá ri as ir re gu la ri da des que 
a cer ca ram. Ini ci al men te, a re u nião se re a li -
zou con tra ri an do a nor ma re gi men tal do art.
108, pa rá gra fo úni co, que diz, ver bis:

A pa u ta dos tra ba lhos das co mis sões,
sal vo em caso de ur gên cia, será dis tri bu í da,
com an te ce dên cia mí ni ma de dois dias úte is,
aos ti tu la res e su plen tes da res pec ti va co mis -
são me di an te pro to co lo.

A con vo ca ção da re u nião da Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos che gou aos com -
pu ta do res da Li de ran ça do Blo co de Opo si -
ção de po is do ho rá rio es ti pu la do para seu

iní cio, ou seja, após às 17 ho ras. Estra nha -
men te, não es ti ve ram pre sen tes, pelo ine di -
tis mo da re u nião, ne nhum mem bro dos par -
ti dos de opo si ção, mas, sig ni fi ca ti va men te,
os in te res sa dos nas ma té ri as fo ram de vi da -
men te con vo ca dos.

Cre mos que um prin cí pio fun da men tal
do Par la men to, o com pro mis so fir ma do, foi
que bra do, abrin do um pre ce den te de ma si a -
do pe ri go so para as fu tu ras ne go ci a ções na
Casa. A éti ca e a po lí ti ca da bus ca do con -
sen so que sem pre nor te a ram as re la ções
en tre os pa res no Se na do foi fe ri da de mor -
te, caso não se anu lem as de li be ra ções to -
ma das ca nhes tra men te por um gru po de
Se na do res que, sem o co nhe ci men to dos
de ma is mem bros do ór gão téc ni co, de ci di -
ram ques tões da ma i or re le vân cia que a to -
dos in te res sa.

Bra sí lia, 29 de agos to de 2002.”

Esse foi o re cur so que in ter pus na se ma na
pas sa da. 

Hoje, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, o Se na dor José Fo ga ça ex pres sou que,
se fos se esse o en ten di men to, es ta ria in te i ra men te a
fa vor.

Res sal to, Sr. Pre si den te, que é pre ci so que o
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te da CAE, ve nha
ao ple ná rio para di zer qual a sua de ci são so bre esse
re cur so, pois essa ma té ria se en con tra sub ju di ce na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Por tan to, an tes
de vo tar mos a ma té ria no ple ná rio, cabe a de ci são do
Pre si den te da CAE, que deve re u nir a Co mis são ain -
da na tar de de hoje para que to me mos a de ci são a
res pe i to des se re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu e ro es cla re cer, em pri me i ro lu gar, que o Se na dor
Lú cio Alcân ta ra se en con tra na Casa e deve ter ou vi -
do o ape lo de V. Exª; em se gun do lu gar, que o re que ri -
men to é de au to ria da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, cuja re u nião foi pre si di da pelo Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra, ten do dela par ti ci pa do vá ri os Srs. Se -
na do res que se en con tram pre sen tes nes te ple ná rio.
Por tan to, na dis cus são e vo ta ção do re que ri men to, V.
Exª terá no va men te a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 494, DE 2002

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to ex-De pu ta do
Esta du al do MDB do Rio Gran de do Sul,
João Bru sa Net to.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral.

Se na dor Ra mez Te bet,

Com fun da men to no dis pos to no art. 218, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a Vos sa
Exce lên cia a in ser ção em Ata de um voto de pro fun do 
pe sar pelo fa le ci men to, dia 7 de agos to, do cor ren te,
no Rio Gran de do Sul, do ex-De pu ta do Esta du al João
Bru sa Net to, com men sa gens de con do lên ci as à sua
fa mí lia.

Jus ti fi ca ção

Fa le ceu, on tem, em Por to Ale gre, uma da fi gu -
ras de ma i or ex pres são da po lí ti ca e do tra ba lhis mo
des te País e um dos fun da do res do MDB ga ú cho.
Ontem, aos 88 anos de ida de, em seu apar ta men to
de Por to Ale gre, João Bru sa Net to so freu uma pa ra da
car día ca que o ti rou des ta vida para ins cre vê-lo, em
de fi ni ti vo, nas pá gi nas da His tó ria do Rio Gran de do
Sul e des te País.

Nas ci do em Ca xi as do Sul, em 28 de fe ve re i ro
de 1914, o ex-De pu ta do Bru sa Net to vi via em Por to
Ale gre, há mais de 50 anos. Em 1945, fi li ou-se ao
PTB, par ti do pelo qual ele geu-se para a Assem bléia
Le gis la ti va ga ú cha, pela pri me i ra vez, em 1962. Na le -
gis la tu ra se guin te, se re e le geu, já en tão, para o MDB,
que aju dou a fun dar, ao lado de ou tros no mes de ex -
pres são da po lí ti ca do Rio Gran de do Sul. Em 1969,
teve o seu man da to cas sa do e seus di re i tos po lí ti cos
sus pen sos, com base no Ato Insti tu ci o nal nº 5.

Bru sa Net to foi, ain da, as ses sor de Alber to Pas -
qua li ni, fun dou e di ri giu o jor nal A Épo ca, de Ca xi as
do Sul. No ser vi ço pú bli co, foi di re tor do Abri go de Me -
no res de Por to Ale gre, Sub se cre tá rio Esta du al de
Edu ca ção, no Go ver no do Enge nhe i ro Le o nel Bri zo la
e Re pre sen tan te do Esta do do Rio Gran de do Sul, no
Con se lho Fe de ral de Edu ca ção.

Em 1995, pas sou a in te grar a ga le ria dos De pu -
ta dos emé ri tos da Assem bléia Le gis la ti va do Rio
Gran de, ten do um qua dro com sua foto co lo ca do em
um dos sa lões do Pa lá cio Far rou pi lha, ao lado de ou -
tros três ex-co le gas: Car los San tos (1988), Car los de
Brit to Ve lho (1989) e Cân di do Nor ber to (1995).

Em 2001, du ran te as co me mo ra ções dos 40
anos da Le ga li da de, Bru sa Net to re ce beu, das mãos
do Go ver na dor Olí vio Du tra (PT), a Me da lha Ne gri -
nho do Pas to re io, in di ca do que foi pela Co mis são do
Acer vo de Lu tas con tra a Di ta du ra.

Era uma das úl ti mas gran des le gen das do tra ba -
lhis mo. Foi um dos prin ci pa is lí de res do PTB e do Go -
ver no de Bri zo la. uma das fi gu ras mais ex tra or di ná ri -
as, dig nas. “pas qua li nis tas” e tra ba lhis tas que co nhe -
ci. Ti nha ver da de i ra pa i xão pela edu ca ção e era de -
fen sor do en si no téc ni co. Foi meu ir mão, meu con fi -
den te e meu con se lhe i ro. Um exem plo de ho mem pú -
bli co; al guém que sem pre man te ve seu es pí ri to de
luta e sua de vo ção ao Rio Gran de e ao Bra sil. To dos
nós que vi ve mos es ses anos de luta e de amor es ta -
mos de luto.

“Fun ci o nou sem pre como pro fes sor. con sul tor e
ar ti cu la dor das po si ções do PMB, mes mo quan do sua 
po si ção não era no ta da pelo pú bli co e pela im pren sa.
Esco lheu vi ver nos bas ti do res e foi fun da men tal. Não
me lem bro de ne nhu ma de ci são im por tan te do MDB
que não te nha pas sa do por Bru sa Net to” – de cla rou o
ex-Go ver na dor Antô nio Brit to.

“Ele foi exem plo de ho mem pú bli co. Sem pre
man te ve o es pí ri to de luta e a de vo ção ao Rio Gran de
e ao Bra sil” – dis se Cé sar Schir mer. De pu ta do Fe de -
ral e Pre si den te re gi o nal do PMDB.

Cha ma do o Pro fes sor por Con si de ra do por ami -
gos e com pa nhe i ros de po lí ti ca, Bru sa Net to foi um
ar qui vo vivo da his tó ria dos par ti dos.

Ontem. quan do se pre pa ra va para en trar no ba -
nho, sen tiu-se mal e cha mou a es po sa Ode te. Foi seu
úl ti mo ato.

O cor po de Bru sa Net to está sen do ve la do na
Assem bléia Le gis la ti va do Rio Gran de do Sul e será
en ter ra do hoje, às 17 ho ras. no ce mi té rio João XXIII.
O Go ver na dor do Esta do de cre tou luto ofi ci al por três
dias.

Bru sa Net to de i xa a vi ú va Ode te. a fi lha Ani ta
Ma ria, dois ne tos e três bis ne tos.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. – Pe -
dro Si mon – Emi lia Fer nan des – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Mesa en ca mi nha rá, con for me o re que ri men to, o voto
de pe sar à fa mí lia en lu ta da.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre que as sun to, Se na dor Edu ar do Su plicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
V. Exª leu há pou co um re que ri men to de ur gên cia a
res pe i to de um item so bre os ga rim pe i ros. 

Qu e ro es cla re cer que...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Já li e já des pa chei que será vo ta do após a Ordem
do Dia, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Mas, Sr. Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
V. Exª terá opor tu ni da de de dis cu tir o as sun to pos te -
ri or men te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den -
te, pela or dem. Como pode vir ao ple ná rio uma ma -
té ria que está tra mi tan do na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da qual pedi vis ta na re u -
nião de hoje, vis ta essa que me foi con ce di da pelo
Pre si den te, Se na dor Osmar Dias, e que, por tan to,
não teve ain da con clu í do o seu pro ces so de vo ta -
ção?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª sabe que a ur gên -
cia su pre to das es sas con di ções. Por tan to, essa
ques tão será dis cu ti da no mo men to opor tu no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Nun ca vi isso ocor rer, Sr. Pre si den te. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª terá tem po de dis -
cu tir no mo men to opor tu no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Sem pa re cer con clu í do na Co mis são, sem a vo ta ção 
da ma té ria con clu í da? Nun ca vi isso, Sr. Pre si den te.
Nun ca vi um pro ce di men to de vo ta ção...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Na hora opor tu na, da rei a V. Exª os es cla re ci men tos
ne ces sá ri os.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti)
– So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do
Ri be i ro.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 495, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro nos ter mos do que dis põe o art. 50, §
2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral – RISF, se -
jam re qui si ta dos ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções as
se guin tes in for ma ções:

1. Re la ção dos con tra tos de pu bli ci da de ou pa -
tro cí nio cul tu ral as si na dos en tre a Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos e o Estú dio Eli fas Andre a to.

2. Có pia dos con tra tos fir ma dos.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Mo re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
re que ri men to vai à Mesa Di re to ra, para de ci são.

So bre a mesa, pro je tos de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan -
do Ri be i ro.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 230, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº
5.991, de 17 de de zem bro de 1973, que
dis põe so bre o con tro le sa ni tá rio do co -
mér cio de dro gas, me di ca men tos in su -
mos far ma cêu ti cos e cor re la tos e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acres cen te-se o se guin te pa rá gra fo úni co 

ao art. 55, da Lei nº 5.991, de 17 de de zem bro de
1973:

Art.55. ...................................................
Pa rá gra fo úni co. As far má ci as e dro ga -

ri as dis po rão de ser vi do res ade qua da men te 
tre i na dos para afe rir a pres são ar te ri al de
seus usuá ri os em con for mi da de com as di -
re tri zes do Órgão Ges tor Mu ni ci pal, do Sis -
te ma Úni co de Sa ú de au xi li an do sub si di a ri -
a men te na pre ven ção e con tro le da hi per -
ten são ar te ri al. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As do en ças car di o vas cu la res, se gun do da dos
da Fe de ra ção Mun di al de Car di o lo gia, são res pon sá -
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ve is por 17 mi lhões de mor tes anu a is, em todo o mun -
do. Esti ma-se que, no ano de 2020, esse nú me ro de -
ve rá ser de 25 mi lhões de óbi tos.

No Bra sil, a si tu a ção não se mos tra me nos gra -
ve. Anu al men te, re gis tram-se 300.000 mor tes em de -
cor rên cia de do en ças car di o vas cu la res, cor res pon -
den do a 30% do to tal no ter ri tó rio na ci o nal. É de se
res sal tar que as ca u sas ex ter nas e o cân cer, que são,
res pec ti va men te, a se gun da e a ter ce i ra ca u sa de
óbi to no País, so mam 13% das mor tes, e, jun tas cor -
res pon dem, a me nos da me ta de do to tal da que las
pro vo ca das por pa to lo gi as car di o vas cu la res mor men -
te o aci den te vas cu lar ce re bral (AVC) e o in far to do
mi o cár dio.

Di an te da gra vi da de do qua dro, o Mi nis té rio da
Sa ú de, con jun ta men te com as so ci e da des de car di o -
lo gia, hi per ten são, ne fro lo gia, di a be tes e Se cre ta ri as
Esta du a is e Mu ni ci pa is de Sa ú de, im plan tou o Pla no
de Re or ga ni za ção da Aten ção à Hi per ten são Arte ri al
e ao Di a be tes Mel li tus, no pri me i ro se mes tre do ano
em cur so.

Esse pro gra ma ca pa ci ta rá 15.000 pro fis si o na is de 
sa ú de (mé di cos e pa ra mé di cos) que exer ce rão o pa pel
de mul ti pli ca do res e atu a rão nas 7.500 Uni da des Bá si -
cas de Sa ú de dos 226 mu ni cí pi os bra si le i ros com po pu -
la ção su pe ri or a 100.000 ha bi tan tes. Para efe ti var tais
me tas, di ver sas ofi ci nas têm sido re a li za das nos es ta -
dos da fe de ra ção, de modo que haja uni for mi za ção da
me to do lo gia a ser uti li za da, vi san do à cri a ção do Ca -
das tro Na ci o nal de Hi per ten sos e Di a bé ti cos, cu jos da -
dos po de rão ser aces sa dos por to das as ad mi nis tra -
ções mu ni ci pa is que ade ri rem ao pro je to.

Se gun do os au to res do es tu do apre sen ta do no
23º Con gres so da So ci e da de de Car di o lo gia do Esta -
do de São Pa u lo, re a li za do na ci da de de Cam pos de
Jor dão, em 2002, foi cons ta ta do um au men to do nú -
me ro de ca sos de in far to do mi o cár dio en tre adul tos
jo vens – fa i xa etá ria de 30 a 39 anos de ida de, de am -
bos os se xos, ten do por ca u sa a hi per ten são ar te ri al
mal con tro la da.

De ci di mos, en tão, pa ra le la men te a esse me ri -
tó rio es for ço em pre en di do pe los ges to res do Sis te -
ma Úni co de Sa ú de e en ti da des ci en tí fi cas, con tri -
bu ir para que as me tas de con tro le da hi per ten são
ar te ri al no Bra sil se jam efe ti va men te atin gi das, tra -
zen do à cena os es ta be le ci men tos far ma cêu ti cos e
dro ga ri as, em nú me ro apro xi ma do de 55.000, em
todo o país.

Tra ta-se de apro ve i tar a rede fí si ca ins ta la da
para oti mi zar a con se cu ção de pro gra mas da en ver -

ga du ra ne ces sá ria para ar ros tar, com efe ti vi da de, o
gra ve pro ble ma de sa ú de pú bli ca re pre sen ta do pela
hi per ten são ar te ri al.

Em vis ta do ex pos to, es pe ra mos que esta Casa
Le gis la ti va em pres te o im pres cin dí vel apo io para a
apro va ção do pro je to de lei ora apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dis põe so bre o con tro le sa ni tá rio do 
co mér cio de dro gas, me di ca men tos, in -
su mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:

CAPÍTULO I

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

Art 55. É ve da do uti li zar qual quer de pen dên cia
da far má cia ou da dro ga ria como con sul tó rio, ou ou tro 
fim di ver so ao li cen ci a men to.

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

Bra sí lia, 17 de de zem bro de 1973; 152º da Inde -
pen dên cia e 85º da Re pú bli ca. – EMÍLIO G. MÉDICI – 
Má rio Le mos.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is-de -
ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 231, DE 2002

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a doar
imó ve is que men ci o na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É au to ri za do o Po der Exe cu ti vo a doar à Mi -
tra Arqui di o ce sa na de Bra sí lia os imó ve is re si den ci a is
de pro pri e da de da União si tu a dos no SHIIGS, Qu a dra
707, Blo co “H”, Ca sas 68, 74 e 80, Asa Sul, Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral, com as ca rac te rís ti cas e con fron ta ções
cons tan tes da ma trí cu la nº 169, fls. 124, do Li vro nº 3,
Re gis tro Ge ral do Car tó rio do lº Ofí cio de Re gis tros de
Imó ve is de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Jus ce li no Ku bits chek que ria ina u gu rar Bra sí lia
com a pre sen ça da Igre ja ca tó li ca. Ma ni fes tou esse
de se jo ao Papa atra vés de Dom Arman do Lom bar di,
anún cio apos tó li co. E a Arqui di o ce se de Bra sí lia foi
cri a da por João XXIII, por meio de bula pa pal de 16 de 
ja ne i ro de 1960.

A exis tên cia efe ti va da ar qui di o ce se, en tre tan to,
fi cou con di ci o na da à con ces são à Igre ja da pro pri e -
da de dos imó ve is mí ni mos ne ces sá ri os ao seu fun ci -
o na men to, en tre os qua is a re si dên cia do ti tu lar, o que 
foi pro me ti do pelo Go ver no.

A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, aten den do a re co -
men da ção de Isra el Pi nhe i ro ao Pre si den te da Re pú -
bli ca, des ti nou a pos se dos imó ve is de que tra ta este
pro je to de lei à re cém-cri a da ar qui di o ce se, o que per -
mi tiu que ela fos se ins ta la da na mes ma data da ina u -
gu ra ção de Bra sí lia, 21 de abril de 1960, quan do to -
mou pos se o pri me i ro Arce bis po de Bra sí lia, o sa u do -
so Dom José New ton de Alme i da Ba tis ta.

Face, no en tan to, à pre ca ri e da de de ins ta la ções 
para o ple no exer cí cio das com ple xas ati vi da des ins ti -
tu ci o na is da Arqui di o ce se de Bra sí lia, foi so li ci ta da a
Oscar Ni e ma yer a con fec ção de pro je tos da Cú ria, in -
se ri da no con jun to da Ca te dral, já par te da es tru tu ra
ar qui te tô ni ca da nova ca pi tal, do Pa lá cio Epis co pal na 
Pe nín su la Sul, além de ter sido des ti na da uma área
para os Se mi ná ri os.

Po rém, a pro mes sa da con ces são da pro pri e da de 
das três ca sas de que tra ta este pro je to, não se cum priu. 
Até hoje. A ar qui di o ce se ja ma is foi con vo ca da a as si nar
qual quer do cu men to ou para pa ga men to de alu guel
com cláu su la de op ção de com pra ou es cri tu ra de com -
pra e ven da com pra zo de 30 anos, sem cor re ção mo -
ne tá ria. (Estas duas mo da li da des ju rí di cas de ocu pa ção 
de imó ve is eram usu a is na dé ca da de 60 em Bra sí lia
para ocu pan tes de pré di os pú bli cos.) Com pro va ria tal
pro ce di men to a in ten ção de do a ção?

O ob je ti vo do pre sen te pro je to, por tan to, é, ao 
mes mo tem po, re gu la ri zar uma si tu a ção de fato e
cum prir uma obri ga ção as su mi da pelo Go ver no
Fe de ral.

O fato é que a Arqui di o ce se de Bra sí lia, cu jos
be ne fí ci os à co mu ni da de bra si li en se e bra si le i ra são
in co men su rá ve is, ocu pa os imó ve is de que tra ta a
pre sen te pro po si ção há mais de 42 anos, per to de

meio sé cu lo. A ocu pa ção é man sa e pa cí fi ca; sem
qual quer con tes ta ção de quem quer que seja, o que
de ter mi na, mo ral e ju ri di ca men te, a me di da que, ago -
ra, se ple i te ia, com este pro je to.

A ado ção de pro je to au to ri za ti vo ao Po der Exe -
cu ti vo se jus ti fi ca, ten do em vis ta se rem os imó ve is
pro pri e da de da União, sen do a ma té ria, con se qüen -
te men te, da com pe tên cia pri va ti va do Po der Exe cu ti -
vo, não po den do o Le gis la ti vo so bre a mes ma ter a
ini ci a ti va da Lei.

Sala das Ses sões, 4 de se tem bro de 2002. –
José Sar ney –  Bel lo Par ga.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Avul sos
do Pro je to de Lei nº 60, de 2002-CN, que “Esti ma a
Re ce i ta e fixa a Des pe sa da União para o exer cí cio fi -
nan ce i ro de 2003”, es tão sen do dis tri bu í dos na for ma
tra di ci o nal e em CD-ROM pela Sub se cre ta ria de Co -
or de na ção Le gis la ti va do Con gres so Na ci o nal, den tro 
do pra zo pre vis to no ca len dá rio es ta be le ci do pela Re -
so lu ção nº 1, de 2001-CN.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, ofí ci os que se rão lido pe los Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

São li dos os se guin tes:

(*)OF. Nº 94/02-GLPFL

Bra sí lia, 27 de agos to de 2002

Se nhor Pre si den te ,
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a subs ti tu i ção

do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro pelo Se na dor Bel lo Par ga, 
como ti tu lar, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Cor di al men te, – Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
Vice-Lí der do Par ti do da Fren te Li be ral – PFL.

OF. Nº 103/02-GLPF

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te
Nos ter mos re gi men ta is, so li ci to se jam fe i tas as

se guin tes subs ti tu i ções nas Co mis sões Per ma nen tes:
– Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -

da nia: do Se na dor José Jor ge pelo Se na dor Jor ge
Bor nha u sen, como su plen te.

– Na Co mis são de Re la ções Exte ri o res; do Se -
na dor Mo re i ra Men des pelo Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, como su plen te.

– Na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos; do
Se na dor José Jor ge pelo Se na dor Jor ge Bor nha u -
sen, como su plen te.

Na opor tu ni da de, so li ci to seja co mu ni ca do aos
Srs. Pre si den tes das Co mis sões de Assun tos So ci a is
e de Fis ca li za ção e Con tro le que o Se na dor Bel lo Par -
ga, em vir tu de de ha ver re as su mi do o seu man da to,
vol ta rá a in te grar aque las Co mis sões, como su plen te.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

* Pu bli ca do por ter sido omi ti do no DSF de 29-8-2002.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção

dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei de Con ver são nº 20, de 2002, ori un do
da Me di da Pro vi só ria nº 37, de 2002, que
dis põe so bre a es tru tu ra ção de ór gãos, cria
car gos em co mis são no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as,
ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos, Re la to ra: De pu ta da Ma ri sa 
Ser ra no (PSDB-MS), em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, con clu in do pela apro va ção da
Me di da Pro vi só ria, na for ma do Pro je to de Lei 
de Con ver são nº 20 de 2002, e pela re je i ção
das Emen das de nºs 1 a 7.

Re la tor Adjun to: Se na dor Ro me ro Jucá 
(PSDB-RR).

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve sua
dis cus são en cer ra da, fi can do a vo ta ção adi a da por
fal ta de quo rum.

Pas sa-se à vo ta ção do pro je to.
A SRA. EMILIA FERNANDES(Blo co/PT – RS) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Peço a mi nha ins cri ção tam bém, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra a Srª Emi lia Fer nan des, para en -
ca mi nhar a vo ta ção.

Infor mo a V. Exª que a dis cus são foi en cer ra da
na ses são de on tem. V. Exª pode fa lar, en ca mi nhan do
a vo ta ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pois não.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, pes so al men te, ins cre vi-me jun to à Mesa
para a dis cus são da ma té ria.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª tem ra zão. Por um lap so da Mesa, V. Exª de ve ria
ter sido cha ma do pri me i ra men te.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mas
ins cre vi-me para a dis cus são da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V. 
Exª re al men te so li ci tou, mas eu não ha via sido in for -
ma do de que a dis cus são ti nha sido en cer ra da on tem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Não
que ro pas sar na fren te da Se na do ra Emi lia Fer nan -
des, por que S. Exª, re al men te, no en ca mi nha men to,
está em pri me i ro lu gar.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– A Mesa ar gu men ta que não há ins cri ção para dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
dis cus são foi en cer ra da na ses são de on tem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Peço
que V. Exª con si de re o meu tem po a par tir de ago ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che ga a
esta Casa a me di da pro vi só ria que, além de cri ar car -
gos e trans for mar a Cor re ge do ria Ge ral da União em
Con tro la do ria, cria, jun to à es tru tu ra do Mi nis té rio da
Jus ti ça, a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu -
lher, in clu si ve dan do re mu ne ra ção e sta tus de Mi nis -
tra à Se cre tá ria, cri an do 172 car gos, den tre os qua is
trin ta des ti na dos à res pec ti va Se cre ta ria.

Re gis tro que a luta da mu lher bra si le i ra pro ta go -
ni zou im por tan tes mu dan ças ao lon go do úl ti mo sé cu -
lo, no País, em casa, na rua, no mer ca do de tra ba lho,
al te ran do sig ni fi ca ti va men te as es ta tís ti cas e os nú -
me ros, tan to do pon to de vis ta so ci al como eco nô mi -
co. As mu lhe res bra si le i ras não são mais as mes mas.
Elas mu da ram e têm con tri bu í do para o avan ço da so -
ci e da de bra si le i ra, pois es tão em uma luta per ma nen -
te pela mu dan ça do Bra sil, pela cons tru ção de um
mun do fra ter no, sem de si gual da de, vi o lên cia ou in jus -
ti ça so ci al. 

O re sul ta do des sa Se cre ta ria, Sr. Pre si den te,
na nos sa ava li a ção, é uma con quis ta da luta do mo -
vi men to de mu lhe res or ga ni za do nes te País. Há
mu i to tem po, di ria que des de o pri me i ro ano do
man da to do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, há ma ni fes ta ções de or ga ni za ções não-go ver -
na men ta is, de mu lhe res par la men ta res de todo o
Bra sil no sen ti do de que fos se es ta be le ci do um es -
pa ço de de ci são, de diá lo go e de in ter câm bio nas
ques tões de gê ne ro em to das as áre as de Go ver no,

cons tru in do po lí ti cas pú bli cas e, prin ci pal men te,
nor te an do a po lí ti ca do Go ver no Fe de ral com o
olhar, a voz e a pre sen ça da sen si bi li da de da mu -
lher nas ques tões po lí ti cas e so ci a is, na ques tão do
mer ca do de tra ba lho, da edu ca ção e da sa ú de.

So mos fa vo rá ve is a essa me di da pro vi só ria es -
pe ci al men te por essa ques tão. Acre di to que, pelo seu
va lor, de ve ria ter vin do como uma pro pos ta es pe cí fi ca 
cu jos ob je ti vos gos ta ría mos de apro fun dar.

La men ta vel men te, o Go ver no Fe de ral de ci diu
im plan tar esse im por tan te pas so de par ti ci pa ção e
de ci são das mu lhe res so men te no apa gar das lu zes 
de seu Go ver no. Há oito anos o Se nhor Fer nan do
Hen ri que Car do so está no Go ver no e só ago ra,
quan do fal tam no má xi mo 60 dias para sa ber mos
quem será o novo Pre si den te do País, sur ge a Se -
cre ta ria da Mu lher, tal vez uma das úl ti mas pri o ri da -
des do atu al Go ver no. La men ta mos pro fun da men -
te. Nos sa ex pec ta ti va é de que esse pri me i ro pas so
se apro fun de, for ta le cen do um novo pro je to de Bra -
sil, que, acre di ta mos, será co lo ca do em prá ti ca a
par tir do ano que vem. 

Te mos como com pro mis so do nos so can di da to
a Pre si den te do Bra sil, Luiz Iná cio Lula da Sil va, uma
Se cre ta ria com to tal au to no mia, com ga ran tia de re -
cur sos, com pres tí gio e po der, vin cu la da não ao Mi -
nis té rio da Jus ti ça, como pre vis to, mas di re ta men te
ao Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Isso sig ni fi -
ca dar uma vi são, um to que exa ta men te den tro da
ques tão de gê ne ro, a par tir da ori en ta ção pri o ri tá ria
do Go ver no bra si le i ro. Então, acre di to que, no novo
go ver no que será es ta be le ci do nes te País, re al men te
avan ça re mos, im ple men ta re mos e for ta le ce re mos o
que está sen do aqui vo ta do.

Qu e re mos tam bém di zer que, a exem plo dis -
so, o Rio Gran de do Sul, des de o pri me i ro ano de
man da to do Go ver no Olí vio Du tra, da Fren te Po pu -
lar, por tan to, em 1999, já cri a va com o nome de Co -
or de na do ria Esta du al da Mu lher, que não de i xa de
ser tam bém um es pa ço pri vi le gi a do, de mons tran do
o com pro mis so con cre to do Go ver no com as mu lhe -
res, com as suas lu tas, com as suas his tó ri as e re -
co nhe cen do as si tu a ções dis cri mi na tó ri as exis ten -
tes, para que se pu des sem ela bo rar po lí ti cas cor re -
tas e con cre tas a fim de com ba ter a ex clu são e pro -
mo ver a ci da da nia fe mi ni na. Essa Co or de na do ria,
ao ser cri a da, foi vin cu la da di re ta men te ao Ga bi ne -
te do Go ver na dor para que ne nhu ma po lí ti ca de ne -
nhu ma Se cre ta ria sa ís se sem uma de fi ni ção cla ra
so bre a par ti ci pa ção das mu lhe res. 

Des sa ma ne i ra, es ta mos de sen vol ven do no Rio
Gran de do Sul uma po lí ti ca de in clu são, com pro me ti -
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da em ga ran tir as re la ções en tre ho mens, so ci e da de
pú bli ca e pri va da e as mu lhe res, numa per ma nen te
bus ca de mu dan ças para co i bir as de si gual da des, so -
ci a li zan do o co ti di a no na si na li za ção de po lí ti cas pú -
bli cas e ações afir ma ti vas. Assim, as mu lhe res têm
tido uma par ti ci pa ção de ci si va e con cre ta em nú me ro, 
qua li da de e vi tó ri as no Orça men to par ti ci pa ti vo, que é 
a gran de mar ca dos go ver nos po pu la res e atra vés do
qual as mu lhe res par ti ci pam ati va men te e de ci dem a
vida das suas co mu ni da des.

Enten de mos que não bas ta ape nas ou vir as mu -
lhe res. É im por tan te se dar voz e voto, por que, ou vin -
do e di a lo gan do com as mu lhe res, va mos fa zer a di fe -
ren ça.

So li da ri zo-me com as mu lhe res que es ta rão à
fren te des sa Se cre ta ria. Tra ta-se de uma me di da im -
por tan te, mas não pos so de i xar de la men tar, mais
uma vez, que essa se cre ta ria já po dia es tar fun ci o -
nan do du ran te es ses úl ti mos oito anos, com re cur sos
e par ti ci pa ção ati va na cons tru ção dos pro je tos e po lí -
ti cas pú bli cas. Mu i tas são as su ges tões a dar. 

Só para que as Srªs e os Srs. Se na do res te -
nham uma idéia, em to das as ati vi da des que re a li za -
mos no Esta do do Rio Gran de do Sul, tais como pro -
je tos de qua li fi ca ção, pro je tos co le ti vos de tra ba lho,
pro je tos do pri me i ro em pre go, sem pre há um per -
cen tu al re ser va do au to ma ti ca men te para as mu lhe -
res, não es ta be le ci do em lei, mas cons tru í do pe las
mu lhe res para ga ran tir a igual da de en tre os gê ne ros. 
Assim é na ha bi ta ção, quan do cons tru í mos 43 mil
ca sas po pu la res e pra ti ca men te 70% es tão na mão
das mu lhe res che fes de fa mí lia. Há ain da pro gra -
mas, como os cen tros de tra ba lho e ge ra ção de ren -
da, em que, den tre os 18, seis são co or de na dos por
mu lhe res; a casa do tra ba lha dor au tô no mo, que do
to tal de 89 es pa lha das por todo o País, 52 são co or -
de na das por mu lhe res.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT –
RS) – Não te nho tem po para ex por tudo, Sr. Pre si -
den te, mas que ro ape nas res sal tar que, quan do há
von ta de po lí ti ca, as co i sas acon te cem e não no úl ti -
mo ano de man da to. De ve ria ter sido fe i to no pri me i -
ro ano de man da to. Isso evi den cia ain da que o com -
pro mis so da po lí ti ca ne o li be ral de fen di da pelo Fer -
nan do Hen ri que é mu i to mais de vés pe ra de ele i ção
do que com pro mis so de mu dan ça des te País. 

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro di zer que esta
Me di da Pro vi só ria está ten do pa pel exem plar, pois
está ga ran tin do quo rum na Casa, nú me ro su fi ci en te
de Se na do res para que as de ma is ma té ri as se jam vo -
ta das. Ago ra é as sim: me di da pro vi só ria tem que ser
vo ta da; a edi ção de me di da pro vi só ria não per mi te
que os Se na do res fi quem nos seus Esta dos em cam -
pa nha po lí ti ca, pois exi ge quo rum para vo ta ção. Tra -
ta-se de ques tão de res pon sa bi li da de po lí ti ca, de res -
pon sa bi li da de na ci o nal e de res pon sa bi li da de com o
in te res se pú bli co. Tem que es tar aqui para vo tar. Não
im por ta o grau de in ten si da de, de ri va li da de das cam -
pa nhas ele i to ra is. Se há me di da pro vi só ria, o Par la -
men tar tem que vir aqui para vo tar, por que elas são
pro du to de uma si tu a ção de re le vân cia e ur gên cia.
Não fos se re le van te e ur gen te, não te ria sido edi ta da.
O Pre si den te da Re pú bli ca está cor ren do o sé rio ris co 
de a ma té ria tran car a pa u ta, im pe din do o an da men to
das ou tras. Ao fi nal de 120 dias, não sen do vo ta da, a
me di da pro vi só ria se ex tin gue, e se per de to tal men te
o ob je ti vo ini ci al do Pre si den te da Re pú bli ca.

De modo que o Par la men tar tem uma res pon sa -
bi li da de cons ti tu ci o nal ines ca pá vel. Tem que es tar
aqui para vo tar me di da pro vi só ria. Se não, será tam -
bém res pon sá vel pelo que vier a acon te cer, ou seja, a
me di da pro vi só ria po de rá cair ou po de rá de ter mi nar o 
tran ca men to de im por tan tís si ma pa u ta como a que
te mos no Se na do nes ta tar de.

Sr. Pre si den te, re gis tro que vo ta rei fa vo ra vel -
men te a esta Me di da Pro vi só ria, prin ci pal men te por
ca u sa do seu art.1º, que de ter mi na a cri a ção na es -
tru tu ra do Mi nis té rio da Jus ti ça da Se cre ta ria de Esta -
do dos Di re i tos da Mu lher. Obvi a men te, essa Se cre ta -
ria tem um pa pel re le van te; e, se é re le van te, não de i -
xa de ser ur gen te. É cla ro que os di re i tos da mu lher no 
cor po da ad mi nis tra ção pú bli ca é sem pre uma ques -
tão ur gen te, por que é vi ven ci a da no dia-a-dia.

Sou in te i ra men te fa vo rá vel a to dos os me i os e
ins tru men tos cri a dos na ad mi nis tra ção pú bli ca para
es ta be le cer quo tas de dis cri mi na ção po si ti va ou
ações em ge ral de dis cri mi na ção po si ti va. As mu lhe -
res es tão con quis tan do, com as suas pró pri as mãos,
tra ba lho, in te li gên cia, mé ri to e com pe tên cia, mas ain -
da há uma si tu a ção de in jus ti ça, de res tri ções se ve ras 
nas ca ma das mais po bres da po pu la ção, nas áre as
so ci al men te me nos pro te gi das, onde se faz ne ces sá -
rio que o Po der Pú bli co in ter ve nha para que não haja
prá ti cas dis cri mi na tó ri as ou de abu so, ou prá ti cas de
vi o lên cia con tra a mu lher.
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A Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher
exis te por isto, por que ain da há mu i to o que fa zer em
ter mos de di re i tos fun da men ta is de ci da da nia da mu -
lher. A ques tão de gê ne ro ain da é uma ques tão sen sí -
vel, ain da é uma ques tão pro fun da, ain da há um es -
pa ço de con quis ta imen so. É ver da de que as mu lhe -
res con quis tam com a sua pró pria for ça, com a sua
pró pria in te li gên cia, e esta aqui é mais uma des sas
eta pas, Sr. Pre si den te.

Por tan to, voto a fa vor, mas não pos so de i xar de
re gis trar aqui a mi nha dis cor dân cia com ou tros as -
pec tos da me di da pro vi só ria, por que esta é uma me -
di da pro vi só ria mo sa i co. Ela tem de tudo. Tem essa
par te im por tan te dos di re i tos da mu lher, mas tem uma 
ou tra re la ti va à Con tro la do ria do Ser vi ço Pú bli co, que
foi su pri mi da pela Re la to ra, a De pu ta da Ma ri sa Ser ra -
no, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Foi su pri mi do o ar ti go que mo di fi ca va o nome da 
Cor re ge do ria-Ge ral da União para Con tro la do ria.

Por ou tro lado, a De pu ta da Ma ri sa Ser ra no, Re -
la to ra, tam bém su pri miu a pos si bi li da de de que ser vi -
do res pú bli cos vi es sem a ser vir na com po si ção de or -
ga ni za ções da so ci e da de ci vil de in te res se pú bli co.
São en ti da des do cha ma do ter ce i ro se tor, en ti da des
que não têm fins lu cra ti vos, atu am numa área de es fe -
ra pú bli ca, pres tam ser vi ço pú bli co, mas são ad mi nis -
tra das como en ti da des pri va das. 

Veja, Sr. Pre si den te, es ta mos aqui in te i ra men te
li mi ta dos, es ta mos aqui com as mãos amar ra das.
Nós, Se na do res, te mos mu i to pou co a mo di fi car, te -
mos um es pa ço mu i to pe que no para res ta u rar o tex to
ori gi nal do pro je to. 

Por tan to, não es tou en tre aque les que vo ta ri am
con tra essa me di da pro vi só ria por ca u sa des sas pe -
cu li a ri da des ou par ti cu la ri da des. Isso se ria jo gar
água suja pelo ralo e jo gar a cri an ça jun to. Não é isso
o que se deve fa zer – e eu ja ma is o fa ria. 

Estou aqui re gis tran do que há ques tões com as
qua is não con cor do, mas, evi den te men te a cri an ça
pre ci sa ser pre ser va da e a cri an ça é, sem dú vi da ne -
nhu ma, o que está no art. 1º: a cri a ção da Se cre ta ria
de Esta do dos Di re i tos da Mu lher. 

Por tan to, voto fa vo ra vel men te, mas re gis tro que
é la men tá vel que a Câ ma ra dos De pu ta dos te nha im -
pe di do o Se na do de ser a Casa ini ci a do ra das vo ta -
ções das me di das pro vi só ri as. O fato de nos tor nar -
mos Casa me ra men te ho mo lo ga tó ria res trin ge enor -
me men te o de ba te des ta Casa, res trin ge enor me -
men te a nos sa par ti ci pa ção. 

Re gis tro este fato como um pro tes to, tal vez, inú -
til, mas do qual não abro mão, Sr. Pre si den te. Evi den -

te men te, va mos vo tar pela cri a ção da Se cre ta ria de
Esta do dos Di re i tos da Mu lher. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te Srªs e Srs. Se na do res, re la ti va men te à Se cre ta -
ria dos Di re i tos da Mu lher, a Exmª Se cre tá ria de Esta -
do dos Di re i tos da Mu lher, Srª So lan ge Ben tes Ju re -
ma, há pou cos dias, fez uma de cla ra ção crí ti ca da qui -
lo que ha via sido di vul ga do por Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, na oca sião do en con tro que teve com cen te nas de
mu lhe res em São Pa u lo. A res pe i to des se as sun to, as
Srªs Con ce i ção Nas ci men to, Se cre tá ria Na ci o nal de
Mu lhe res do PT; Cla ra Charf, Co or de na do ra da Mo bi -
li za ção de Mu lhe res do Co mi tê Lula Pre si den te, e
Cla ra Ant, Co or de na do ra Exe cu ti va do Pro gra ma de
Go ver no da Co li ga ção Lula Pre si den te, en vi a ram à
Srª So lan ge Ben tes Ju re ma um ofí cio que ava lio seja
im por tan te aqui re gis trar, pois ele tra ta exa ta men te
des ta ques tão.

Pre za da Se nho ra,
Nós con si de ra mos um avan ço im por -

tan te a cri a ção da Se cre ta ria de Esta do dos
Di re i tos da Mu lher. Mas sa be mos que ela é
in su fi ci en te e li mi ta da, pois está vin cu la da
ape nas ao Mi nis té rio, o da Jus ti ça, e não à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, como vem sen do
re i vin di ca do pelo mo vi men to das mu lhe res
há tem pos.

Lula com par ti lha com essa ne ces si da -
de há mu i tos anos. No dia 17 de agos to, no
en con tro que teve com mu lhe res de todo o
Bra sil, Lula re i te rou esse com pro mis so con -
for me se gue: “Por isso, des de 1994, eu digo 
que no meu go ver no te re mos uma ver da de i -
ra Se cre ta ria Espe ci al da Mu lher, sob res -
pon sa bi li da de di re ta do Pre si den te da Re pú -
bli ca, para for mu lar e im ple men tar me di das
que ga ran tam a igual da de de opor tu ni da des 
às mu lhe res. Esta Se cre ta ria irá se ar ti cu lar
com os mi nis té ri os para co or de nar ações
em to dos os se to res da ad mi nis tra ção e pro -
mo ver cam pa nhas per ma nen tes so bre os
di re i tos das mu lhe res”.

La men ta mos que a se nho ra te nha se
dado ao tra ba lho de con de nar a de fe sa de
uma ban de i ra que tam bém foi sua, em vez
de co me mo rar jun to co nos co a pos si bi li da de 
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de am pli ar a pre sen ça das mu lhe res no go -
ver no fe de ral na for ma em que é de fen di da
pelo nos so can di da to.

Apro ve i ta mos a opor tu ni da de para in for -
mar que, nos di ver sos pro je tos de sen vol vi dos
por Lula, a ques tão da mu lher re ce be aten ção 
es pe ci al. Esse é o caso do Pro je to de Se gu -
ran ça Pú bli ca, que tem um ca pí tu lo es pe ci al
para a vi o lên cia do més ti ca e de gê ne ro; do
Pro je to Mo ra dia, que de fen de a ti tu la ri da de da 
mu lher; o Pro gra ma Mais e Me lho res Empre -
gos, que tra ta da de si gual da de na in ser ção da 
mu lher no mer ca do de tra ba lho; e o Pro gra ma 
de Sa ú de, en tre ou tros.

Esta mos to das par ti ci pan do de um
pro ces so ele i to ral com mu i tos avan ços de -
mo crá ti cos e pro ce di men tos iné di tos, como
o con vi te que o Exmº Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca fez aos prin ci pa is can di da tos ––
para tra ta rem do acor do fir ma do com o Fun -
do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Uma ini ci a ti va com essa, se efe ti va da
pela Se cre ta ria dos Di re i tos da Mu lher, per -
mi ti rá que os re pre sen tan tes dos can di da tos 
co nhe çam o tra ba lho e a es tru tu ra da Se -
cre ta ria que a se nho ra di ri ge e pro pi ci a rá
uma opor tu ni da de para a Se cre ta ria re ce ber 
nos sas pro pos tas tal como são for mu la das
e não atra vés dos tre chos que são pu bli ca -
dos pela im pren sa.

Acre di ta mos que, jun tas, aju da mos a
for ta le cer a de mo cra cia e os di re i tos de to -
das as mu lhe res do Bra sil.

Aten ci o sa men te, Con ce i ção Nas ci -
men to, Se cre tá ria Na ci o nal das Mu lhe res
do Par ti do dos Tra ba lha do res; Cla ra Charf,
Co or de na do ra da Mo bi li za ção de Mu lhe res
do Co mi tê Lula Pre si den te; Cla ra Ant, Co or -
de na do ra Exe cu ti va do Pro gra ma de Go ver -
no da Co li ga ção Lula Pre si den te.

Re gis tro esse pon to de vis ta, por que, acre di to,
seja o das mu lhe res bra si le i ras.

Há quan to tem po es pe ra mos que o Pre si den te 
Fer nan do Hen ri que Car do so de sig ne mais mi nis -
tras para com por o seu ga bi ne te? Ou a se nho ra não 
es pe ra va por isso? Eu es pe ra va! Ima gi nei que Sua
Exce lên cia con vo ca ria mais mu lhe res como mem -
bros do seu Go ver no, e não o fi zes se ape nas na Se -
cre ta ria da Mu lher, sob a ori en ta ção do Mi nis tro da
Jus ti ça.

Te nho cer te za de que isso ocor re rá se Lula for
ele i to Pre si den te, por que, caso con trá rio, mu i tas Se -
na do ras ex pres sa rão aqui os seus sen ti men tos.

Lula terá, sim, no seu mi nis té rio, al gu mas mu -
lhe res – e não me sur pre en de rei se esse nú me ro for
mu i to gran de. Espe ro que isso ocor ra.

Vo ta re mos a fa vor da ma té ria. 
Ha ve rá mi nis tras du ran te o go ver no Lula, pos so

ga ran tir-lhe, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Te nho cer te za
que sim. V. Exª po de rá co brar-me se por ven tu ra Lula
não de sig nar mu lhe res para o seu Mi nis té rio.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Cal val can ti) –

Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na para
en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Para 
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, nes ta opor -
tu ni da de, sa u dar to das as mu lhe res do Bra sil que
con ti nu am ar ran can do to das as cer cas que nos im pe -
dem de vi ver e de amar.

São mu i tas as con si de ra ções que aqui fo ram fe i -
tas, prin ci pal men te por par te dos Se na do res Ber nar -
do Ca bral, Emi lia Fer nan des e José Fo ga ça, que fez
al gu mas con si de ra ções com a qual com par ti lha mos.

É cla ro que, efe ti va men te, não es ta mos aqui
ape nas para vo tar essa me di da pro vi só ria, por que, se 
as sim fos se, ela tem um pra zo até o dia 4, e não se ria
a con vo ca ção ape nas de três dias. Tal vez, nes te mo -
men to, se ja mos a bela aze i to na de uma em pa da para
re sol ver mos uma ou tra ques tão, que é a da dí vi da de
Ala go as. Cla ro que sa be mos que hou ve con vo ca ção
de três dias jus ta men te para isso. 

É evi den te que o Se na dor Edu ar do Su plicy fez
as con si de ra ções que são ne ces sá ri as em re la ção ao 
nos so can di da to, o com pa nhe i ro Lula. A pró pria his tó -
ria do Par ti do dos Tra ba lha do res tem sido de de fe sa
per ma nen te das mu lhe res em nos so País. Eu não po -
de ria tam bém de i xar de sa u dar a Drª So lan ge, em bo -
ra dis cor de da po si ção dela di an te das de cla ra ções
de Lula. Como ala go a na, eu não po de ria de i xar de sa -
u dar to das as mu lhe res que lu tam, com to das as suas 
for ças, mes mo quan do as ad ver si da des, às ve zes,
ame a çam es go tar a nos sa ca pa ci da de de re a ção.

Exis te, em nos sa so ci e da de, uma hi e rar quia
per ver sa en tre ri cos e po bres, bran cos e ne gros, ho -
mens e mu lhe res. E nós, mu lhe res, que so mos a ma i -
o ria da po pu la ção e pra ti ca men te agüen ta mos a ou -
tra par te, te mos uma par ti ci pa ção mu i to pe que na nas
ins tân ci as e nas de ci sões po lí ti cas e nas ins tân ci as
de po der. Sa be mos que não é ape nas a iden ti da de

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16835

SETEMBRO 2002198    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



com as nos sas es tru tu ras ana to mo fi si o ló gi cas que
con fe re o com pro mis so so ci al.

Há mu lhe res que têm a mes ma es tru tu ra ana to -
mo fi si o ló gi ca que a mi nha, o mes mo apa re lho re pro -
du ti vo, mas que têm, mu i tas ve zes, com pro mis sos
com um ou tro mun do: o da mi sé ria, da fome, da po -
bre za, da cor rup ção, do ban di tis mo. Então, não é, ne -
ces sa ri a men te, o fato de ter uma es tru tu ra ana to mo fi -
si o ló gi ca fe mi ni na, mas é evi den te que as mu lhe res,
em uma so ci e da de de hi e rar quia per ver sa como
essa, aca bam sen do sub me ti das a uma si tu a ção mu i -
to mais ad ver sa.

Então, qual quer or ga nis mo que seja cri a do para 
su pe rar essa hi e rar quia per ver sa en tre ho mens e mu -
lhe res é sem pre bem-vin do, in de pen den te men te do
go ver no ou da con vic ção ide o ló gi ca, pro gra má ti ca ou
par ti dá ria a que se vin cu le. Espe ra mos que to das es -
sas ins tân ci as de de ci são po lí ti ca e de po der se jam
ca pa zes de cri ar no vos e me lho res ca mi nhos para as
mu lhe res do Bra sil.

Digo sem pre que con ti nu a rei de fen den do tudo o 
que de fen de o Se na dor La u ro Cam pos, que é mi nha
pa i xão do ple ná rio, se S. Exª não re tor nar a esta
Casa. O Se na dor Ber nar do Ca bral está di zen do que o 
Se na dor La u ro Cam pos é um se du tor em po ten ci al,
um pe ri go se ri ís si mo. Se na dor La u ro Cam pos, ain da
bem que nas ci mu lher. Mas é cla ro que exis tem ho -
mens ma ra vi lho sos e com pro me ti dos com a ne ces si -
da de de cri ar no vos e me lho res ca mi nhos para as mu -
lhe res do Bra sil, por que não é fá cil ser mu lher num
país como este.

Qu an do se é ca sa da com um ho mem po de ro so
ou quan do se é fi lha de um ho mem rico e po de ro so,
às ve zes as cir cuns tân ci as são com ple ta men te di fe -
ren tes. Entre tan to, é pre ci so ver o que é a luta da
gran de, da gi gan tes ca ma i o ria das mu lhe res des te
País, que têm de ar ran car com as pró pri as mãos as
cer cas que nos im pe dem de vi ver e de amar. Pen sem
no so fri men to, na dor, na an gús tia per ma nen te por
que pas sam mi lhões de mu lhe res bra si le i ras. É por
isso que é ex tre ma men te im por tan te es tar mos aqui
dis cu tin do isso.

É cla ro que sa be mos – não so mos bo bos – que
te ría mos até o dia 4 para fazê-lo, nem pre ci sa ria de
três dias para tal. Mas é evi den te que, em bo ra seja
uma ou tra con di ção, não po de mos de i xar de sa u dar
to das as mu lhe res e to dos os mo vi men tos que lu tam
por uma pá tria li vre e por uma na ção so be ra na jus ta,
igua li tá ria e fra ter na, o que não se cons trói com hi e -
rar quia per ver sa en tre ho mens e mu lhe res, ri cos e
po bres, ne gros e bran cos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro, nes tas pou -
cas pa la vras, ex pres sar a mi nha po si ção com re la ção
à apro va ção des ta me di da pro vi só ria. Te mos ve ri fi ca -
do, no Bra sil e no mun do, que as mu lhe res têm avan -
ça do mu i to em nos sa so ci e da de. Falo não ape nas
com re la ção à am pli a ção dos es pa ços nos Par la men -
tos, nos ne gó ci os; elas têm avan ça do em to dos os se -
to res. As mu lhe res já che gam a che fi ar qua se 30%
dos la res bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, é cla ro que es ses avan ços pre ci -
sam con ti nu ar. Para isso, é fun da men tal que te nha mos,
sim, uma Se cre ta ria da Mu lher, com sta tus, sim, de Mi -
nis té rio, para for mu lar po lí ti cas pú bli cas, sem as qua is
não ire mos dar con se qüên cia a esse pro ces so de avan -
ço e re sol ver es sas ques tões de gê ne ro.

Assim, nes tas pou cas pa la vras, que ro di zer da
mi nha sa tis fa ção com a pos si bi li da de de apro va ção
des ta me di da pro vi só ria, que ro sa u dar as mu lhe res e
di zer que, como al guém que exer ceu o car go de Mi -
nis tro da Jus ti ça e pre si diu o Con se lho Na ci o nal das
Mu lhe res, pude, ao lon go des se tem po, dar a mi nha
mo des ta con tri bu i ção para que, na prá ti ca, efe ti va -
men te, es sas co i sas pu des sem se con cre ti zar. Qu e ro
di zer, tam bém, que en ca mi nha rá a vo ta ção, em nome 
da Ban ca da do PMDB, a Exmª Se na do ra Mar lu ce
Pin to, que fa la rá em nome de to dos nós.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, no bres Co le gas Se na do ras, no bres Co le -
gas Se na do res, que ro agra de cer ao meu Lí der por
esta opor tu ni da de, até por que sou a úni ca Se na do ra
que teve não sei se a opor tu ni da de ou o pri vi lé gio de
ser De pu ta da Cons ti tu in te.

Está pre sen te o nos so Re la tor-Ge ral da Cons ti -
tu in te, Se na dor Ber nar do Ca bral. Na que la épo ca não
ha via Se na do ras, mas as vin te mu lhe res do Con gres -
so Na ci o nal, que fa zi am par te da Câ ma ra Fe de ral, se
uni ram para que pu des sem ter a li ber da de de fa zer
um tra ba lho for te em fa vor da mu lher bra si le i ra. Não
olha mos, àque la épo ca, cor par ti dá ria ou os in te res -
ses por Esta do; foi fe i to um tra ba lho co le ti vo.

Mu i to me hon ra ter sido a au to ra de emen da,
apro va da, que per mi tia à mu lher ser por ta do ra do tí tu -
lo de ter ra. Lem bra va-me da épo ca em que o meu es -
po so foi Go ver na dor do meu que ri do Esta do de Ro ra i -
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ma e que, mu i tas ve zes, con ce día mos a fa mí li as ca -
ren tes tí tu los, em nome dos ma ri dos, para cons tru ção 
de ca sas e para plan tio. Qu an do o ca sal se se pa ra va,
a mu lher sem pre le va va des van ta gem, por que era ele 
quem re ce bia o tí tu lo.

Vim de Ro ra i ma in te grar a Câ ma ra dos De pu ta -
dos em 1987, tra zen do essa ex pe riên cia. Apro va mos
essa emen da nos tra ba lhos da Cons ti tu in te – o no bre
Se na dor Ber nar do Ca bral deve se lem brar dis so. Qu -
an do fo ram en tre gar os tí tu los de as sen ta men to no
meu Esta do, con vi da ram-me para fazê-lo. E foi com
mu i ta ale gria que ace i tei o con vi te e con ce di o pri me i -
ro tí tu lo a uma mu lher ru ra lis ta.

Hou ve ain da mu i tos ou tros avan ços. A mu lher
não ti nha o di re i to de re gis trar seus fi lhos, a não ser
que fos se mãe sol te i ra, e não po dia re gis trar bens
para fi lhos em car tó rio sem a as si na tu ra do ma ri do,
mes mo que a aqui si ção hou ves se sido fe i ta com sua
pró pria re mu ne ra ção.

Nós mu lhe res não que re mos nos so bre por aos
nos sos ma ri dos. Mu i to pelo con trá rio. Pen so que tais
avan ços va lo ri za ram o ca sal, a fa mí lia. Da mes ma
ma ne i ra como as mu lhe res ad qui ri ram di re i tos que as 
fa vo re ce ram, con ti nu a ram com mu i tas obri ga ções.
Não ire mos sub ju gar nos sos ma ri dos nos nos sos la -
res. Eu, por exem plo, sou Se na do ra no Con gres so
Na ci o nal, mas, na mi nha casa, ma ri do e mu lher to -
mam de ci sões so bre fa mí lia, ne gó ci os e até mes mo
po lí ti ca.

Meus que ri dos co le gas Se na do res e Se na do -
ras, fal ta va ape nas cri ar a Se cre ta ria de Esta do dos
Di re i tos da Mu lher, com sta tus de Mi nis té rio. Fa lei so -
bre o as sun to com o Se na dor Edu ar do Su plicy fora do 
mi cro fo ne, mas S. Exª afir mou, em ple ná rio, que se o
PT ga nhar as ele i ções, o Mi nis té rio será ocu pa do por
uma mu lher.

Nun ca es con di de nin guém que o meu can di da -
to à Pre si dên cia da Re pú bli ca é José Ser ra – es ta mos 
numa co li ga ção PMDB/PSDB. Se eu re tor nar ao Con -
gres so Na ci o nal, se rei uma das mu lhe res a co brar do
fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca para que essa Se cre ta -
ria de Esta do seja ocu pa da por uma mu lher. Não que ro 
di zer que um ho mem não fará um óti mo tra ba lho. Res -
sal to que, na Cons ti tu in te, con se gui mos apro var to das
as emen das em fa vor da mu lher e da fa mí lia e não de -
ve mos esse fato ape nas ao tra ba lho das 27 mu lhe res.
Na que la épo ca, eram ne ces sá ri os 282 vo tos para a
apro va ção de uma emen da, e nós, como mu lhe res,
agi mos em de fe sa des sa apro va ção. Entre tan to, se
não fos sem os vo tos dos ho mens, as 27 mu lhe res não
apro va ri am nada. Apro va mos es sas emen das, por que
hou ve exa ta men te a va lo ri za ção dos te mas pe los nos -

sos co le gas Par la men ta res. Com seus vo tos, sem pre
se ul tra pas sa va o quo rum mí ni mo.

Como sem pre falo em Nel son Car ne i ro, para en -
cer rar e pe dir vo tos a to dos os nos sos co le gas, cos tu -
mo di zer que S. Exª foi o pai e a mãe das mu lhe res no
de cor rer da sua vida como Par la men tar. 

Gra ças a Deus, de po is que Nel son Car ne i ro se
foi e não pode mais atu ar em fa vor das mu lhe res, es tas 
co me ça ram a che gar ao Se na do Fe de ral. A pri me i ra
vez que o povo bra si le i ro ele geu uma Se na do ra foi nos
idos da dé ca da de 90. No va men te, agra de ço a ho mens 
e mu lhe res de Ro ra i ma. Embo ra apre sen te uma po pu -
la ção tão pe que na, o meu Esta do foi o pri me i ro, jun ta -
men te com o gran de ele i to ra do de Mi nas Ge ra is, a ele -
ger, res pec ti va men te, a Se na do ra Mar lu ce Pin to, esta
que lhes fala, e a Se na do ra Jú nia Ma ri se.

Peço o voto de to dos. Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en -

ca mi nhar à vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do, ten do 
em vis ta o acú mu lo de pro je tos a se rem vo ta dos nes -
ta tar de. Entre tan to, não pos so ne gar-me a fa zer um
bre ve re gis tro acer ca da im por tân cia da cri a ção da
Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher.

Nes ta tar de ma ra vi lho sa em que apro va re mos
essa me di da pro vi só ria, devo lem brar o iní cio des sa
ca mi nha da, que ocor reu com um gran de pas so que
foi o di re i to de vo tar. Atu al men te, já exis tem em to dos
os Esta dos do Bra sil, nas gran des ca pi ta is e até mes -
mo no in te ri or, as de le ga ci as es pe ci a li za das da mu -
lher, cuja im plan ta ção foi, ini ci al men te, mu i to di fí cil.
Hoje, no en tan to, elas são uma re a li da de. Re al men te
di mi nu iu-se mu i to a vi o lên cia con tra as mu lhe res,
prin ci pal men te nas re si dên ci as, nas fa mí li as de to das
as clas ses, em que não só as mu lhe res, mas tam bém
os fi lhos eram atin gi dos por al gu mas pes so as que re -
al men te não ti nham nem como ser pu ni das, por que
nor mal men te agi am pela in ti mi da ção, pela con di ção
da for ça, de i xan do as mu lhe res não só des pro te gi -
das, mas tam bém sem con di ções de al can çar o di re i -
to que hoje têm. 

É im por tan te a cri a ção da Se cre ta ria de Esta do
dos Di re i tos da Mu lher, vin cu la da ao Mi nis té rio da
Jus ti ça. Sin ce ra men te, não só por ser um pas so im -
por tan te na vida das mu lhe res e de todo o povo bra si -
le i ro, mas pela con di ção de van guar da de que o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que tem dado de mons tra ção,
ao lon go des ses sete anos e meio de Go ver no, em to -
dos os se to res que atin gem a so ci e da de bra si le i ra.

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16837

SETEMBRO 2002200    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Foi com mu i ta pro pri e da de, com mu i ta ra zão que
essa Se cre ta ria foi cri a da, por meio de uma me di da
pro vi só ria, su bor di na da ao Mi nis té rio da Jus ti ça. E to -
mou-se como prin cí pio que este Mi nis té rio, além da
in fra-es tru tu ra, da ex pe riên cia, de po der para fa zer
com que essa Se cre ta ria pos sa se ins ta lar e ser uti li -
za da em todo o Bra sil, haja vis ta a pró pria in ter li ga ção 
que exis te en tre o Mi nis té rio da Jus ti ça e a Po lí cia Fe -
de ral, de tém todo o con tro le do po der de po lí cia do
Ju di ciá rio. Então, com cer te za foi dado um pas so mu i -
to im por tan te. 

O nos so fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca, o Se -
na dor José Ser ra, terá as con di ções, com cer te za, de
fa zer o que fez o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, ou
seja, de dar pas sos ma i o res ain da em di re ção aos di -
re i tos da mu lher. E, quem sabe até, ter con di ções
tam bém de cri ar o Mi nis té rio dos Di re i tos da Mu lher,
se re al men te for ne ces sá rio.

Te nho cer te za de que este pas so que da mos
hoje, nes ta tar de, na apro va ção des sa me di da pro vi -
só ria nos de i xa tran qüi los e até or gu lho sos de po der
di zer que nós, ho mens bra si le i ros, tra ba lha mos lado a 
lado com as nos sas mu lhe res. E, nes sa igual da de,
nes sa con di ção de par ce i ros, po de mos di zer que está 
de pa ra béns tam bém o Se na do Fe de ral, o Con gres so 
Na ci o nal e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para en ca mi -

nhar à vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, en ca mi nhan do pelo PDT, de se jo, ra pi da men te, 
di zer que to dos que es ta mos em cam pa nha ele i to ral,
pe los nos sos es ta dos, fo mos in ter rom pi dos por esta
con vo ca ção de três dias, para que pos sa mos vo tar
ma té ri as im por tan tes. Vi nha pen san do qua is ma té ri -
as se ri am tão im por tan tes para re qui si tar nos sa pre -
sen ça aqui. O fato de es tar mos vo tan do essa me di da
pro vi só ria já jus ti fi ca nos sa pre sen ça no Con gres so
Na ci o nal, por que o que es ta mos fa zen do, na ver da de, 
é con tri bu ir para aqui lo que toda a so ci e da de bra si le i -
ra de fen de, que é ca mi nhar mos para o cho que de éti -
ca e de mo ra li da de que es ta mos pre ci san do na vida
pú bli ca e na ad mi nis tra ção pú bli ca des te País. A pre -
sen ça da mu lher ga ran te que esse cho que de éti ca
está se apro xi man do.

Te nho de fen di do, Sr. Pre si den te, a pre sen ça da
mu lher na po lí ti ca, não ape nas para cum prir o pa pel
es ta be le ci do por lei, que pre vê uma cota mí ni ma, a
fim de que as mu lhe res ocu pem car gos no Po der Le -
gis la ti vo e no Po der Exe cu ti vo, mas que se jam tam -

bém va lo ri za das e pos sam, com sua sen si bi li da de e
sua con du ta, con tri bu ir para o enor me de sa fio que é o 
cho que de éti ca na po lí ti ca e na ad mi nis tra ção pú bli ca 
bra si le i ra. Elas po dem con tri bu ir e con tri bu i rão mu i to,
te nho cer te za. Des sa for ma, ao cri ar mos, por meio
des ta vo ta ção, a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da
Mu lher, es ta re mos dan do um pas so, e um pas so mu i -
to lar go, nes sa di re ção.

Sr. Pre si den te, não de ve mos cri ti car o fato de o
Pre si den te da Re pú bli ca en vi ar ao Con gres so Na ci o -
nal ape nas no fi nal de seu se gun do man da to a cri a -
ção da Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher.
Ao con trá rio, de ve mos cum pri men tá-lo pela ini ci a ti va
im por tan te, pois sem pre é tem po! E é tem po ago ra de 
ha ver uma par ti ci pa ção mais efe ti va da mu lher, por in -
ter mé dio des sa Se cre ta ria, na vida pú bli ca do País. 

Por tan to, Sr. Pre si den te, en ca mi nho o voto fa vo -
rá vel pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, para en ca mi nhar a vo ta ção.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não gos ta ria
de en trar no de ta lhe de que es ta mos aqui, nes ta tar -
de, cri an do vá ri os car gos na ad mi nis tra ção fe de ral.
Mas de se jo con gra tu lar-me com as mu lhe res bra si le i -
ras e di zer da im por tân cia da cri a ção de uma Se cre ta -
ria de Esta do, em bo ra sem sta tus de Mi nis té rio, mas
já é um avan ço mu i to gran de para nós, mu lhe res. Nós
pre ci sa mos des sa se cre ta ria, até por que te mos exer -
ci do, cada vez mais, um pa pel re le van te na vida so ci -
al, po lí ti ca e eco nô mi ca do País. Con tri bu í mos com
gran de par ce la para a for ma ção do PIB na ci o nal, pois
re pre sen ta mos 40% da mão-de-obra da ri que za na ci -
o nal. Então, a cri a ção da Se cre ta ria de Esta do dos Di -
re i tos da Mu lher ser vi rá na ci o nal men te como ór gão
de re fe rên cia e de apo io à ati vi da de de de fe sa da mu -
lher. Por isso, es pe ro que a es tru tu ra ção des se ór gão
te nha toda a aten ção me re ci da pela mu lher bra si le i ra, 
abri gan do ex pres si vas per so na li da des fe mi ni nas que
ex pres sem ver da de i ra men te os an se i os das bra si le i -
ras do Nor te, do Nor des te, do Sul, en fim, de to das as
re giões.

Des sa for ma, voto fa vo ra vel men te ao pro je to.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu não po de ria fi car au -
sen te des se de ba te, por ra zões im por tan tes.
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Tive a pri ma zia, no Bra sil, de ser o pre si den te de 
as so ci a ção co mer ci al, nos idos de 1977, que teve a
co ra gem, a ou sa dia de co lo car uma mu lher como di -
re to ra da as so ci a ção. Te mos en ti da des cen te ná ri as,
como é o caso da Ba hia, de São Pa u lo, do Espí ri to
San to e de ou tras as so ci a ções, e, de ime di a to, re ce bi
um voto de in dig na ção de to dos: “Mu lher na as so ci a -
ção co mer ci al?”

Esse seg men to é re pre sen ta do em to das as
áre as co mer ci a is. As mu lhe res es tão di ri gin do em pre -
sas, são ge ren tes de em pre sas de nú me ros im por -
tan tes na eco no mia bra si le i ra. Na Eu ro pa, os ma i o res
em pre en di men tos são ad mi nis tra dos por mu lhe res.

A mi nha mu lher, Mar ta Bit tar Cury, tam bém en -
ten de da mes ma ma ne i ra. Assim, ao lado de ou tras
com pa nhe i ras, fun dou aqui a Asso ci a ção das Mu lhe -
res de Ne gó ci os e Pro fis si o na is do Dis tri to Fe de ral,
que mais tar de se tor nou uma as so ci a ção in ter na ci o -
nal, re pre sen ta da pela BPW.

Sr. Pre si den te, a mu lher tem po si ção sig ni fi ca ti -
va no con tex to po lí ti co-so ci al do nos so País. Ela não
pre ci sa ser re pre sen ta da ape nas na po lí ti ca, por que
co me ça ago ra. Além da ta re fa pri mor di al no lar, onde
exer ce o ter ce i ro tur no de tra ba lho, to man do con ta
dos fi lhos e dos es tu dos de les, a mu lher está al can -
çan do um es pa ço mu i to gran de, con quis ta do por
seus mé ri tos.

Re cen te men te fui pa ra nin fo de uma tur ma de
es tu dan tes de Pe da go gia. Qual não foi mi nha sur pre -
sa quan do per ce bi que, en tre 42 for man dos, es ta vam
ape nas dois ho mens, ou seja, o ho mem pas sou a ser
um es pé ci me raro, en quan to a mu lher vem cres cen -
do. Numa lis ta de ves ti bu lar, qua se 60% dos apro va -
dos são mu lhe res.

Por tan to, nes te Ple ná rio, re gis tro mi nha ma ni fes -
ta ção de apre ço e meu voto fa vo rá vel pe los mé ri tos
prin ci pa is da mu lher, que não pode se au sen tar de nos -
sa so ci e da de nem es tar in di fe ren te ao pro ces so po lí ti -
co. Con cor do tam bém que to dos os Esta dos de nos so 
País de vem ter uma re pre sen ta ção des se ní vel.

Sr. Pre si den te, para fi na li zar, que ro ape nas re -
gis trar meu voto fa vo rá vel à cri a ção da Se cre ta ria de
Esta do dos Di re i tos da Mu lher.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para en ca mi -

nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta va len do aqui a ex po si -
ção fe i ta pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, no item 
“d”, so bre a “cri a ção, na es tru tu ra do Mi nis té rio da Jus -
ti ça, da Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher,
com a fi na li da de de dis se mi nar cam pa nhas que co í -

bam a dis cri mi na ção e a vi o lên cia so fri da pe las mu lhe -
res e que fa ci li tem o seu aces so à jus ti ça, ob je ti van do a 
igual da de ple na en tre mu lhe res e ho mens”.

Esta mos no sé cu lo XXI, e a cri a ção de ins tru -
men tos para co i bir abu sos pra ti ca dos con tra as mu -
lhe res ain da é ne ces sá ria. É sem pre hora, Se na do ra
He lo í sa He le na, de se cri a rem es ses ins tru men tos.

Fui Che fe de Po lí cia em São Pa u lo, Di re tor da
Po lí cia Fe de ral, Vice-Pre si den te da Inter pol, e, em to -
das es sas ati vi da des  que, aos olhos do pú bli co, só os 
ho mens são ca pa zes de re a li zá-las , ti ve mos de ze nas 
de mu lhe res com uma efi ciên cia e uma com pe tên cia
in ve já vel! Hou ve su pe rin ten den tes da Po lí cia Fe de ral
em Esta dos do Nor te, mu lhe res que cor res pon de ram
à ex pec ta ti va, de le ga das que pre si di ram in qué ri tos
con tra a cor rup ção sem ne nhu ma vo ca ção para pas -
sar a mão na ca be ça de quem quer que fos se. Às ve -
zes, eu di zia: “Se há co i sa gra ve, va mos cha mar uma
de le ga da, por que ela vai re sol vê-la.”

Isso tem uma im por tân cia mu i to gran de para to -
dos nós. Mi nha es po sa foi fun ci o ná ria pú bli ca, pro fes -
so ra. Hoje, no ma gis té rio, pra ti ca men te a gran de ma i -
o ria é de mu lhe res. Elas têm tra ba lha do pela for ma -
ção de toda a so ci e da de, des de as pri me i ras ho ras de 
vida das cri an ças, não só como mães, mas como pro -
fes so ras e em ou tras tan tas ta re fas. No Ju di ciá rio, há
mu i tas ju í zas, até mes mo em ins tân ci as su pe ri o res,
de mons tran do uma efi ciên cia, uma efi cá cia cor res -
pon den te à ex pec ta ti va da so ci e da de. Há go ver na do -
ras e mi nis tras.

Des sa for ma, é im por tan te que se crie a Se cre -
ta ria, mas que se dê, re al men te, o de vi do va lor à mu -
lher. Te nho cer te za de que a mu lher tem ma i or sen si -
bi li da de do que o ho mem. Às ve zes, brin co com meus
fi lhos, di zen do: “Qu an do a mãe fi zer al gu ma pre vi são,
não brin quem em ser vi ço, por que ela ad vi nha co i sas,
tem ou tro sen ti do que os ho mens não têm”.

A Se na do ra He lo í sa He le na está apla u din do o
que digo. Fico fe liz, pois o apla u so vem de uma Se na -
do ra que mu i to bem re pre sen ta seu Esta do e a mu -
lher bra si le i ra nes ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em nos sa so ci e da de
ma chis ta, que usa e abu sa de nos sas com pa nhe i ras,
das mu lhe res de modo ge ral, os ho mens às ve zes ce -
dem, con ce dem al gum es pa ço para a dura ca mi nha -
da das mu lhe res.

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16839

SETEMBRO 2002202    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Fico ima gi nan do qual se ria o dis cur so ma chis ta
de si ni bi do. Cer ta men te, en tre ou tras co i sas, os ho -
mens di ri am às mu lhe res: “mas nós lhes de mos alma;
há pou cos sé cu los vo cês não ti nham alma, e nós lhes
con ce de mos alma; nós lhes con ce de mos isso e aqui -
lo; nós lhes con ce de mos o di re i to ao voto; nós lhes
con ce de mos o di re i to à rou pa”.

Mas sa be mos que, por exem plo, o di re i to ao
ves tuá rio con quis ta do pela mu lher ain da é, em gran -
de par te, o di re i to à rou pa suja, para la var e de po is
pas sar. Essa é a ver da de do nos so mun do ma chis ta.
A todo mo men to es ta mos con ce den do – nós, ma chos 
– al gu mas mi ga lhas de di re i to às mu lhe res, as eter -
nas ex clu í das da so ci e da de dos ho mens.

Faço uma ho me na gem mu i to es pe ci al a es sas
mu lhe res re vo lu ci o ná ri as, a es sas mu lhe res que or -
ga ni zam a sua in dig na ção para avan çar nas con quis -
tas con se gui das, pou cas ain da.

To dos te mos nos so eu mu lher. Por mais ma chis -
ta que seja, não adi an ta: a na tu re za não nos deu a in -
te gra li da de do ma chis mo na nos sa cons ti tu i ção, nas
nos sas vís ce ras, nas nos sas ma ni fes ta ções ani ma is,
nos nos sos ani mal spi rits.

A cri a ção da Se cre ta ria da Mu lher, ges to que
de ve mos apla u dir, par tiu de um dos ma i o res ma chis -
tas bra si le i ros: o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so. Não que ro en trar em lem bran ças par ti cu la res.
Uma pes soa qual quer fa lou – não digo que Sua Exce -
lên cia te nha dito ou que te nha sido gra va do –: “va mos
de i xar a me ge ra vi a jar para di ver tir mo-nos. Va mos
de i xar a me ge ra vi a jar, para fi car mos sol te i ros”.

Será ain da lon ga a ca mi nha da. É pre ci so, tal -
vez, que os ho mens apren dam fe mi ni li da de, para nos
en con trar mos no meio da ca mi nha da e nos ir ma nar -
mos no res pe i to, na dig ni da de.

Des de os 18 anos de ida de, quan do li um li vro
cha ma do The Mind of the Pri mi ti ve Man, A Men te do
Ho mem Pri mi ti vo, che guei à con clu são de que, se
exis te – eu não gos ta ria que exis tis se – uma raça su -
pe ri or, essa raça é a ne gra, a mais es pe zi nha da, a
mais so fri da, a mais des pre za da. Nós, os bran cos, te -
mos de des pre zar os tra ba lha do res, os es cra vos, te -
mos de in fe ri o ri zá-los para po der ex plo rá-los sem que 
a nos sa cons ciên cia nos acu se. Te mos de des va lo ri -
zar as mu lhe res para po der im pin gir, im por so bre elas 
a du pla e a tri pla jor na das. Te mos de des pre zá-las
para ex plo rá-las cada vez mais.

Ho me na ge io meu pai, que, quan do De pu ta do
Esta du al, em Mi nas Ge ra is, foi o pri me i ro e de i xou
mais de mil pá gi nas es cri tas em de fe sa do voto di re to, 
se cre to e uni ver sal para ho mens e mu lhe res.

Con ti nu a re mos essa jor na da in gló ria até o fim,
por que não che ga rei, ob vi a men te, a ver a cul mi nân -
cia do avan ço da luta das mu lhe res.

Ho me na ge io tam bém uma guer re i ra que ad mi ro 
mu i to. Gos ta ria de par ti lhar mais de per to com essa
guer ri lhe i ra eter na, cons tan te e in do má vel. Não pre ci -
so di zer a quem me re fi ro, to dos sa bem da mi nha ad -
mi ra ção e do meu res pe i to e como eu gos ta ria de
trans for má-la no exem plo se gui do por to das as mu -
lhe res. Essa guer re i ra é a Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei rá pi do.
Co me ço as mi nhas pa la vras fa zen do um re gis tro que
con si de ro ex tre ma men te im por tan te.

Hoje, o Ple ná rio do Se na do Fe de ral de mons tra
com pro mis so com o País e cum pri men to de po si ção.
Ao sa ir mos para ini ci ar a dis pu ta da ele i ção, os Se na -
do res fi ze ram um com pro mis so de, se hou ves se qual -
quer as sun to ur gen te a ser vo ta do, es tar no Se na do
para vo tar.

Esta mos pre sen tes para vo tar a Me di da Pro vi -
só ria nº 37. Di fe ren te men te da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, que não con se guiu fa zer o seu es for ço con cen -
tra do, os Se na do res es tão pre sen tes, vo ta rão e apro -
va rão uma me di da pro vi só ria ex tre ma men te im por -
tan te para o País, por que ins ti tui a Se cre ta ria de Esta -
do dos Di re i tos da Mu lher.

Não vou re pe tir o que já foi dito no to can te à im -
por tân cia da mu lher e ao pa pel que ela vem de sem -
pe nhan do no ce ná rio po lí ti co, ins ti tu ci o nal e eco nô mi -
co do nos so País e do mun do.

As mu lhe res têm dado uma con tri bu i ção cada
vez ma i or e im pres cin dí vel. As Se na do ras que atu am
no Ple ná rio do Se na do, He lo í sa He le na, Ma ri na Sil va, 
Emi lia Fer nan des, Mar lu ce Pin to e Ma ria do Car mo,
são im pres cin dí ve is ao tra ba lho e à dis cus são dos te -
mas que exis tem no Se na do. Bom será que te nha mos 
mais Se na do ras e De pu ta das Fe de ra is a cada dia.

Da mes ma for ma, nos car gos exe cu ti vos, as
mu lhe res têm de mons tra do com pe tên cia e sen si bi li -
da de que me re cem uma re fle xão, in clu si ve no âm bi to
do re co nhe ci men to da opi nião pú bli ca.

Dou como exem plo e ho me na ge io a mi nha es -
po sa, Te re za Jucá, hoje Pre fe i ta de Boa Vis ta, com
95% de apro va ção de sua ges tão, exa ta men te por que 
está tri lhan do a li nha so ci al, da mo ra li za ção, com o
es for ço, en fim, de re to mar o aten di men to do po der
pú bli co para a so ci e da de. Ela faz um gran de tra ba lho,
sín te se tal vez do com pro mis so da mu lher com o se -
me lhan te, com o fi lho, com o ma ri do, com as pes so as
com quem con vi ve.
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Além da im por tân cia da ins ti tu i ção da Se cre ta -
ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher, a Me di da Pro vi -
só ria nº 37 tam bém ins ti tui car gos no Insti tu to Na ci o -
nal de Tec no lo gia da Infor ma ção, no Fó rum Bra si le i ro
de Mu dan ças Cli má ti cas; no Cen tro Ges tor e Ope ra -
ci o nal do Sis te ma Inte gra do de Pro te ção da Ama zô -
nia do Si vam/Si pam – e os Se na do res Ber nar do Ca -
bral e Mo za ril do Ca val can ti sa bem o quan to é im por -
tan te a cri a ção des ses car gos para o con tro le e a su -
per vi são da Ama zô nia, e tam bém para o Con se lho de 
Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, exa ta -
men te o ór gão en car re ga do de com ba ter a la va gem
do di nhe i ro, o nar co trá fi co e uma par te dos ma les que 
afli gem, hoje, o nos so País.

Sr. Pre si den te, a Me di da Pro vi só ria nº 37, por
tudo isso, me re ce apro va ção unâ ni me des ta Casa e
de mons tra que mais uma vez o Go ver no do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que tri lha o ca mi nho do com pro mis -
so es ti pu la do na sua cam pa nha. Não adi an ta aqui di -
zer se foi cedo ou tar de, o im por tan te é que está fe i to,
ser ve de exem plo para o fu tu ro e in di ca ca mi nhos que 
se rão ain da am pli a dos. É na tu ral que isso seja exa ta -
men te como deve ser.

Ver a Casa hoje com quó rum é mo ti vo de sa tis -
fa ção para mim. Agra de ço a pre sen ça de to dos os
Srs. e Srªs Se na do ras. Esta re mos aqui vi gi lan tes, se
for ne ces sá rio, para qual quer ou tro tipo de vo ta ção,
até a ele i ção, que seja im pres cin dí vel para o País,
como é a apro va ção da Me di da Pro vi só ria nº37.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
Logo em se gui da, à Se na do ra Ma ri na Sil va.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do dis -
cu ti mos e vo ta mos, aqui no ple ná rio ou nas Co mis -
sões, qual quer pro je to em ho me na gem ou au men tan -
do ain da o des ti no das mu lhe res, fa ze mo-lo como se
es ti vés se mos con ce den do um fa vor, como se fos se
uma con ces são.

Em ver da de, isso se tor nou lu gar co mum. O que
é des ti na do à mu lher tem que ser tra ta do com des ta -
que, re ve rên cia, mas dá a im pres são de que es ta mos
pro mo ven do uma con ces são a quem tem di re i tos li te -
ral men te igua is aos dos ho mens. 

Nes ta hora, peço li cen ça para pres tar ho me na -
gem a uma mu lher dis tan te, a quem de di co este dis -
cur so, mi nha mãe, que nos de i xou há mu i tos anos.
So mos oito fi lhos. To dos nas ce ram no Pi a uí dis tan te e 
são ori un dos do tra ba lho da ter ra, da plan ta ção do mi -
lho, do fe i jão e do ar roz. Mi nha mãe nun ca es cre veu
uma pa la vra nem fre qüen tou um ban co de es co la,
mas nun ca per deu o sen ti men to da ma ter ni da de e a
gran de za de ser mu lher com o mes mo des ti no dos

ho mens. So mos oito ir mãos. Ne nhu ma das qua tro ir -
mãs foi à es co la; a exis ten te era des ti na da ape nas
aos ho mens. Ne nhum dos meus três ir mãos fre qüen -
tou a es co la por mais de trin ta dias. So men te o fi lho
ca çu la, que hoje está aqui, pro mo veu os es tu dos ini ci -
a is na ter ra dis tan te – so nhan do com uma ter ra imen -
sa –, bem no cen tro do Bra sil, sem pra ia e sem per di -
ção, em uma ter ra he rói ca, a dos he róis dos in con fi -
den tes. 

Este Se na dor tem a re cor da ção de uma he ro í na 
que sem pre nos di zia, na in ti mi da de da fa mí lia, que “o 
úni co fi lho que a gen te per de é aque le que a gen te
man da es tu dar.” Essa era a con cep ção da mi nha mãe. 
Qu an do o meu pai fa le ceu, não pude es tar pre sen te
por que eu es ta va no meu Esta do, em Mi nas Ge ra is.
Mas nun ca es que ci – e peço que nin guém nun ca es -
que ça – quan do uma mu lher que nun ca es tu dou, nun -
ca leu e nun ca es cre veu, com oito fi lhos, diz que “o
úni co fi lho que a gen te per de é aque le que a gen te
man da es tu dar”, por que fica au sen te.

Essa é a ima gem do Bra sil e da mu lher. À mi nha
mãe, de di co o meu voto fa vo rá vel à cri a ção des ta Se -
cre ta ria da Mu lher. Que ela seja mais um im pul so
para que a mu lher se tor ne, efe ti va men te, a he ro í na
do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pen so que, mes -
mo tar di a men te, a apro va ção des ta ma té ria é de alta
re le vân cia. Fo ram oito anos de Go ver no do Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, e só ago ra es ta mos
apro van do a cri a ção da Se cre ta ria de Esta do dos Di -
re i tos da Mu lher. 

A apro va ção des sa ma té ria é um re co nhe ci -
men to da im por tân cia da luta em de fe sa dos di re i tos
das mu lhe res, quan do vi ve mos numa so ci e da de que
dá um tra ta men to di fe ren ci a do às mu lhe res, de for ma
ne ga ti va e não afir ma ti va. Tan to isso é ver da de que
pre ci sa mos es ta be le cer ins tru men tos le ga is e ins ti tu -
ci o na is para que as di fe ren ças ne ga ti vas, dis cri mi na -
tó ri as pos sam ser re pa ra das. 

Só isso já é um avan ço, por que, a par tir do mo -
men to em que se iden ti fi ca e re co nhe ce que exis te uma
si tu a ção de in jus ti ça, de vem-se to mar ati tu des que di mi -
nu am ou até mes mo su pri mam es sas in jus ti ças.

Num to tal de seis bi lhões, as mu lhe res dão uma
con tri bu i ção mu i to gran de. Mais da me ta de da po pu -
la ção, são quan tos os bi lhões de in te li gên cia, de pes -
so as cri a ti vas, in ven ti vas, ca pa zes, que du ran te mu i to 
tem po fo ram re le ga das a se gun do pla no, como se
fos sem in ca pa zes de to mar de ci são, de di ri gir a sua
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vida, in ca pa zes de par ti ci par da vida da sua co mu ni -
da de, do seu país ou até mes mo de pro ces sos mais
com ple xos, como no caso das ins ti tu i ções re li gi o sas.

Sr. Pre si den te, a so ci e da de tem uma dí vi da mu i -
to gran de para com a mu lher. O pro ces so ci vi li za tó rio
ca re ce do seu lado fe mi ni no na sua cons ti tu i ção, no
seu es ta be le ci men to. Sem pre digo que é como se a
ci vi li za ção ca mi nhas se ape nas com uma per na, a
mas cu li na. E o que é a per na do mas cu li no? 

Não es tou aqui ro tu lan do que isso é ne ga ti vo.
Ne ga ti vo é pre va le cer ape nas a vi são do mas cu li no,
por que a so ci e da de se cons ti tui do fe mi ni no e do
mas cu li no. Mas foi essa idéia do mas cu li no que cri ou,
na nos sa so ci e da de, uma vi são ra ci o nal do mun do,
es ta be le ceu os fun da men tos de uma vi são an tro po -
cên tri ca, es ta be le ceu fun da men tos de re la ção do ho -
mem com a na tu re za em que ele a do mi na ria para se
afir mar como aque le que tem cons ciên cia so bre si e
so bre a na tu re za. Isso é po si ti vo. 

O ne ga ti vo é que te nha sido fe i to em pre ju í zo de
uma ou tra vi são que diz ser pos sí vel uma re la ção com 
a na tu re za por que fa ze mos par te dela, e se afe ta mos
a na tu re za tam bém so mos afe ta dos. Essa é uma vi -
são do fe mi ni no. Em pre ju í zo, tam bém, de uma vi são
se gun do a qual, ao in vés de fi car mos dis pu tan do, de
que rer mos do mi nar sem pre, é me lhor es ta be le cer -
mos uma re la ção de con ven ci men to, o que tam bém é
uma vi são do fe mi ni no.

A vi são pre va le cen te até hoje se ba se ia no fato
de que eu te nho que ser o au tor e re a li za dor da idéia e
re ce be dor do re co nhe ci men to por essa ide a li za ção.
Se gun do a vi são do fe mi ni no, é pos sí vel es ta be le -
cer-se pro ces sos de au to ria co le ti va, em que o re co -
nhe ci men to des sa au to ria seja ho ri zon ta li za do. É pos -
sí vel a cri a ção de uma so ci e da de com es ses va lo res.

Apren de mos mu i to com a vi são do mas cu li no.
Em me nos de cem anos, fo mos às ruas, às fá bri cas,
às em pre sas, aos par la men tos, às ins ti tu i ções e es ta -
be le ce mos a nos sa for ma de ope rar. Apren de mos
com os ho mens, de ve mos isso a eles, e, até pelo re -
co nhe ci men to des se apren di za do, é uma pena que
ain da seja tão di fí cil apren der com a vi são do fe mi ni -
no. Por isso o pro ces so ci vi li za tó rio é man co e só ca -
mi nha rá com as duas per nas quan do o uso da vi são
ra ci o nal em pa re lhar-se com a vi são da in tu i ção;
quan do a au to ria par ti cu lar des do brar-se em au to ria
co le ti va; quan do o re co nhe ci men to in di vi du al for ca -
paz de con ter re co nhe ci men to de pro ces sos ho ri zon -
ta li za dos, subs ti tu in do-se a dis pu ta pela ne go ci a ção. 

As mu lhe res, as sim como os ho mens, têm sua
con tri bu i ção a ofe re cer. Sem pre digo que nos sa luta
não é uma opo si ção da mu lher con tra o ho mem, mas

um em ba te para que as duas for mas de ver, pen sar e
sen tir, que são uni ver sos sim bó li cos di fe ren tes, pos -
sam fa zer um en con tro de pro pó si tos, por que só é
pos sí vel tro car e cres cer na di fe ren ça. 

Em nome des se di re i to à di fe ren ça que foi ne ga -
do às mu lhe res, apro va mos a cri a ção da Se cre ta ria
de Esta do dos Di re i tos da Mu lher.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Tas so Ro sa do.

O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, sen do um apo lo gis ta da 
re pú bli ca das mu lhe res, para mim, nes te mo men to,
cons ti tui uma ale gria imen sa par ti ci par des ta vo ta ção.

Sou de uma ci da de do in te ri or do Rio Gran de do
Nor te, Mos so ró, onde as mu lhe res sem pre ti ve ram
pa pel de des ta que na vida po lí ti ca. Em mi nha ter ra,
nas ceu a pri me i ra ele i to ra da Amé ri ca La ti na.

Estou con ven ci do de que, com a cri a ção des ta
re pú bli ca, quan do as mu lhe res ti ve rem uma as cen -
dên cia ma i or no po der de de ci são mun di al, as guer -
ras se rão de fi ni ti va men te abo li das, pois acre di to que,
por mais agres si va que seja uma mu lher, ela ain da é
mais su a ve do que o mais su a ve dos ho mens.

Sr. Pre si den te, meu voto é fa vo rá vel a esta me -
di da pro vi só ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra des ne ces sá rio, 
eu não po de ria de i xar de ma ni fes tar mi nha opi nião fa -
vo rá vel à apro va ção des ta me di da pro vi só ria, que,
evi den te men te, é eclé ti ca, che ia de ou tras pro pos tas.

Se ria fun da men tal uma me di da pro vi só ria ex -
clu si va so bre a ques tão da mu lher, mas não nos
cabe ou tra de ci são se não vo tar mos fa vo ra vel men te 
à ma té ria.

A Se na do ra Emi lia Fer nan des, quan do es te ve
na tri bu na, fa lou que há um equí vo co na me di da pro -
vi só ria. A Se cre ta ria não deve es tar su je i ta ao Mi nis -
té rio da Jus ti ça – per doe-me o Se na dor Ber nar do Ca -
bral –, mas ao Pre si den te da Re pú bli ca, o que con si -
de ro ab so lu ta men te cor re to.

O pró prio can di da to do Go ver no, o Mi nis tro José 
Ser ra, de fen de que a se gu ran ça não seja mais ques -
tão a ser tra ta da pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, mas por
um mi nis té rio es pe ci al da se gu ran ça pú bli ca. Se o
Go ver no en ten de que este as sun to é tão im por tan te – 
e re al men te é –, de ven do, como afir ma o can di da to
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Ser ra, sair dos po rões do Mi nis té rio da Jus ti ça para
trans for mar-se em um mi nis té rio es pe ci al, por que a
Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher fi ca rá su -
bor di na da ao Mi nis té rio da Jus ti ça, ab so lu ta men te
sem ne nhu ma iden ti da de com o ór gão? 

Cre io in clu si ve que, se se fala – cor re ta men te –
em cri a ção do Mi nis té rio da Se gu ran ça, se ria pos sí -
vel até pen sar num mi nis té rio da mu lher. Mas, pelo
me nos, é ne ces sá rio que a Se cre ta ria de Esta do dos
Di re i tos da Mu lher es te ja di re ta men te li ga da ao ga bi -
ne te do Pre si den te da Re pú bli ca, que deve des pa -
char es sas ques tões, e não ao Mi nis tro da Jus ti ça.

De qual quer modo, a ses são de hoje é im por -
tan te. Dis se mu i to bem o Lí der do Go ver no, Se na dor
Ro me ro Jucá, que a pre sen ça dos Se na do res para
apro var esta me di da de mons tra o res pe i to que de vo -
ta mos à mu lher no Bra sil, a de ter mi na ção da re le vân -
cia que da mos a essa ques tão. Inclu si ve, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, os Par la men ta res não se re u ni ram
para de li be rar so bre uma me di da tam bém im por tan te, 
que era uma mi nir re for ma tri bu tá ria.

Ain da que te nha pou cos dias de go ver no, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so po de rá co lo car
em prá ti ca, no fim de sua ges tão, algo con cre to, útil e
po si ti vo com re la ção à ques tão da mu lher.

Esta Casa atu ou po si ti va men te nes se sen ti do
ao vo tar o pro je to de ter mi nan do que 30% das va gas
para Ve re a dor e De pu ta do Fe de ral cou bes sem às
mu lhe res. 

Lem bro-me que, aqui, o Se na dor Ber nar do Ca -
bral le van tou a hi pó te se de que era in cons ti tu ci o nal
esse tex to. Di zia S. Exª, do alto de seu pres tí gio, que
ti nha res pe i to e ad mi ra ção pe las mu lhe res – o que o
Bra sil todo sabe –, mas, nes ta ques tão, não po dia vo -
tar, por que era in cons ti tu ci o nal, uma vez que es ta be -
le cia uma di fe ren ci a ção não per mi ti da pela Cons ti tu i -
ção. Então, apre sen tei pro pos ta, que foi ace i ta; mo ti vo 
de riso, mas apre sen tei com sin ce ri da de. Se é ver da -
de que a re ser va de 30% das va gas para as mu lhe res
é in cons ti tu ci o nal, va mos ga ran tir 30% para qual quer
um dos se xos, va mos ga ran tir para as mu lhe res e
para nós”. E V. Exª logo dis se: “Aí é cons ti tu ci o nal”. É
cons ti tu ci o nal, e mais, es ta mos nos an te ci pan do, por -
que da qui a vin te, trin ta anos te re mos que vo tar uma
lei ga ran tin do 30% para os ho mens. Vo tan do ago ra,
es ta mos tran qüi los, nun ca pre ci sa re mos vo tar uma
lei, por que ela já está vo ta da, e po de mos até di zer:
“Vo ta mos quan do es tá va mos por cima”. Logo, a lei foi
vo ta da um pou co tam bém em ca u sa pró pria. 

Fora isso, o que ocor re é um fe nô me no na tu ral.
Te nho par ti ci pa do de for ma tu ras em Por to Ale gre e
fico im pres si o na do com o nú me ro de mu lhe res que

de las par ti ci pam. São duas mu lhe res para um ho mem 
na Fa cul da de de Di re i to; são duas mu lhe res para um
ho mem na Fa cul da de de Arqui te tu ra. O nú me ro de jo -
vens mu lhe res que en tram e saem da uni ver si da de é
tre men da men te su pe ri or ao nú me ro de ho mens. Ou -
tra co i sa que im pres si o na são os con cur sos pú bli cos.
Hoje, a imen sa ma i o ria das va gas para con cur so pú -
bli co seja para pro mo tor, juiz, Ban co do Bra sil, de le -
ga do de po lí cia, é pre en chi da por mu lhe res. Argu -
men tam al guns – e cre io que haja cer ta ló gi ca – que,
ao lado de in te li gên cia, ca pa ci da de e com pe tên cia, a
mu lher tem uma de di ca ção mu i to ma i or: quan do
agar ra uma ca u sa, ela se apa i xo na. Não tem que pa -
rar de es tu dar para as sis tir a um jogo de fu te bol, nem
para na mo rar. Ela se de di ca de cor po e alma ao que
faz! Então, as mu lhe res es tão sen do ab so lu ta men te
na tu ra is na sua con quis ta.

Por isso, quan do vejo a vo ta ção des te pro je to, te -
nho a con vic ção de que terá um sen ti men to mu i to mais 
pro fun do do que a vo ta ção da cri a ção de uma se cre ta -
ria. Tal vez os bu ro cra tas que es cre ve ram essa me di da
pro vi só ria o te nham fe i to no sen ti do de pre en cher la cu -
nas em al guns as sun tos. Mas o al can ce será mu i to
ma i or do que a sin ge le za de uma me di da pro vi só ria. É
uma pena que uma ma té ria des sa na tu re za seja vo ta -
da em me di da pro vi só ria. Ti nha que ser um gran de
pro je to de lei, um pro je to de lei com ple men tar que pu -
dés se mos de ba ter, ana li sar, dis cu tir, apri mo rar e pro -
mul gar numa gran de ses são so le ne como o tema exi -
ge. Co lo ca mos numa me di da pro vi só ria que não en tra
em vi gor por de cur so de pra zo por que es ta mos aqui no 
Se na do e va mos por bem vo tar nes te mo men to.

Mas além da pers pec ti va do Go ver no está a re a li -
da de des te país. E nós ha ve re mos de re co nhe cer a im -
por tân cia que de ve mos dar ao tra ba lho das mu lhe res.
Con ti nua sen do igual, Sr. Pre si den te, em bo ra o novo
Có di go Ci vil que en tra em vi gor ago ra em ja ne i ro es ta -
be le ça mais ou me nos con di ções de igual da de en tre
ho mem e mu lher. Inclu si ve para cu i dar das cri an ças: sai
aque la fi gu ra do ho mem que está tra ba lhan do e a mu -
lher cu i dan do da casa. Mas a gran de ver da de é que a
du pla mi li tân cia da mu lher é uma re a li da de. Ela tra ba lha 
e cu i da de seus fi lhos. Isso quan do não é a úni ca que
tra ba lha e cu i da de seus fi lhos por que o ma ri do a aban -
do na e ela ali fica. Den tro des sa ques tão e den tro des se
pro ble ma é que a Se cre ta ria da Mu lher deve ser olha da
com o sig ni fi ca do que me re ce.

De i xo aqui um ape lo ao no bre Lí der do Go ver no,
Se na dor Ro me ro Jucá. Se ria uma ati tu de, um ges to de
gran de za, um ges to de pro fun da gran de za, se o Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so – pro mul ga da esta
me di da pro vi só ria – de ime di a to fi zes se a emen da: fica
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a Se cre ta ria Espe ci al da Mu lher li ga da di re ta men te ao
Ga bi ne te da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Acho que se ria
um ges to de gran de za, mos tra ria gran de za. Por que,
equi vo car-se, não vejo nada de mais. Qu al quer um de
nós, V. Exª, eu, qual quer um po de ria ter fe i to a mes ma
co i sa. Mas se ele, en ten den do o ges to, ti ves se a gran -
de za de, apro va do como man dou, fa zer a re ti fi ca ção, fa -
zer a mu dan ça e li gar a Se cre ta ria di re ta men te ao Ga bi -
ne te da Pre si dên cia, acho que o ges to se ria até ma i or
do que esse que ele fez ago ra.

Era isso, Sr. Pre si den te.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí nio e,
em se gui da, ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de di -
zer, em rá pi das pa la vras, da mi nha ale gria de ter com -
pa re ci do a esta ses são de hoje. Evi den te men te, essa
me di da pro vi só ria é uma mis ce lâ nea, mas traz essa
vir tu de de pro cu rar cada vez mais dis tin guir as mu lhe -
res na qui lo que lhes é de vi do.

Sr. Pre si den te, que ro di zer que, em nome do
PTB, en ca mi nho fa vo ra vel men te. Não es ta rei no Se -
na do, na pró xi ma Le gis la tu ra, por que, em vir tu de de
uma fra tu ra com pli ca da do meu bra ço, tive que de cli -
nar da mi nha can di da tu ra ao Se na do, mas que ro fa -
zer um ape lo aos no bres Co le gas que aqui per ma ne -
çam para que acor ram, ele i tos que se rão nos seus
mu ni cí pi os. Ma té ri as des sa im por tân cia de ve ri am ser
ori gi ná ri as do Con gres so Na ci o nal. Te mos vo ta do
qua se to das as ma té ri as do Po der Exe cu ti vo e pra ti -
ca men te ne nhu ma ma té ria do Po der Le gis la ti vo. Con -
gra tu lo-me, por tan to, com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, pelo dis cer ni men to que teve da
cri a ção des sa se cre ta ria. E que ro fa zer um ape lo ve e -
men te aos Co le gas que aqui es ta rão na pró xi ma Le -
gis la tu ra para que as di ver sas ca te go ri as dis cri mi na -
das des te País con ti nu em gal gan do po si ções, ain da
que tí mi das, para que um dia pos sa mos ter uma pá -
tria que re al men te res pe i te o di re i to de to dos os ci da -
dãos e ci da dãs.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não há mais ora do res para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, pela or dem. Eu gos ta ria de fa zer ape -
nas um re gis tro a res pe i to da co lo ca ção do Se na dor
Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem V. Exª a pa la vra pela or dem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pela 
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Qu e ro di zer ao Se -
na dor Pe dro Si mon que aco lho com mu i to ca ri nho a
sua su ges tão e que ro di zer que, como Lí der do Go -
ver no, não só le va rei essa su ges tão como a de fen de -
rei no Pa lá cio do Pla nal to.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

De cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pre -

sen te o Pro je to de Lei de Con ver são nº 20, de 2002, 
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
(Pal mas.)
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são n.º 20,

de 2002, fi cam pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as
Emen das de nºs 1 a 7.

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2002

Dis põe so bre a es tru tu ra ção de ór -
gãos, cria car gos em co mis são no âm bi -
to do Po der Exe cu ti vo Fe de ral, e dá ou -
tras pro vi dên ci as .

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica cri a da, na es tru tu ra do Mi nis té rio da

Jus ti ça, a Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos da Mu lher.
Art. 2º Fica cri a do o car go de na tu re za es pe ci al

de Se cre tá rio de Esta do dos Di re i tos da Mu lher.
Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do car go da que

tra ta o ca put é a per ce bi da pe los de ma is Se cre tá ri os de 
Es ta do da es tru tu ra da Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos
Mi nis té ri os, con for me le gis la ção vi gen te.

Art. 3º Fi cam cri a dos no âm bi to do Po der Exe cu -
ti vo Fe de ral cen to e se ten ta e dois car gos em co mis -
são do Gru po-Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri or — 
DAS, para uti li za ção na es tru tu ra ção de ór gãos do
Po der Exe cu ti vo Fe de ral, sen do: dois DAS 6; vin te e
dois DAS 5; qua ren ta e cin co DAS 4; trin ta e cin co
DAS 3; trin ta e um DAS 2; e trin ta e sete DAS 1.

Art. 4º O art. 4º da Lei nº 9.790, de 23 de mar ço
de 1999, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá -
gra fo úni co.

“Art. 4º ................... ...............................
Pa rá gra fo úni co. É per mi ti da a par ti ci -

pa ção de ser vi do res pú bli cos na com po si -
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ção de Con se lho de Orga ni za ção da So ci e -
da de Ci vil de Inte res se Pú bli co, ve da da a
per cep ção de re mu ne ra ção ou sub sí dio, a
qual quer tí tu lo.” (NR)

Art. 5º É per mi ti da, na for ma do re gu la men to, a
ces são de ser vi dor pú bli co fe de ral para fun da ção, or -
ga nis mo ou en ti da de in ter na ci o nal ou mul ti la te ral de
que o Bra sil seja in te gran te ou par tí ci pe, me di an te au -
to ri za ção ex pres sa do Pre si den te da Re pú bli ca.

Pa rá gra fo úni co. Nas ces sões de que tra ta o ca -
put, é ve da da ao ser vi dor a per cep ção, a qual quer tí -
tu lo, de re mu ne ra ção ou sub sí dio pa gos pelo ente
ces si o ná rio.

Art. 6º As des pe sas re sul tan tes da exe cu ção
des ta lei cor re rão à con ta de do ta ções cons tan tes do
Orça men to da União.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – De -
sobs tru í da a pa u ta, va mos pros se guir a Ordem do Dia.

Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo n.º 305, de 2001 (nº
525/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da
Rá dio A Tri bu na de San tos Ltda. para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
mé dia na ci da de de San tos, Esta do de São
Pa u lo, ten do Pa re cer sob n.º 1.307, de 2001,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel, com Emen da n.º
1-CE, de re da ção, que apre sen ta, e abs ten -
ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so -
bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo
item 1.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da. 
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

Em vo ta ção a Emen da nº 1-CE, de re da ção.
(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -
nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re -
cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 305, de 2001 (n.º 525/2000, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 891, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 305, de 2001 (nº 525, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 305, de 2001 (nº
525, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio A Tri bu na
de San tos Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em onda mé dia na ci da de de San tos, Esta do
de São Pa u lo, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co -
mis são de Edu ca ção, apro va da em Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de se tem bro 
de 2002. – Mo za ril do Ca val can ti – Ma ria do Car -
mo Alves – Mar lu ce Pin to – Alber to Sil va.

ANEXO AO PARECER Nº 891, DE 2002

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, – – – – –, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro -
mul go o se guin te:

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2002

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio “A Tri bu na de San tos
Ltda.”, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San tos, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre -

to de 27 de agos to de 1998, que re no va por dez anos,
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a par tir de 30 de ju lho de 1995, a con ces são da Rá dio
“A Tri bu na de San tos Ltda.”, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te à Rá dio Ita pe ma Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San -
tos, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 444, de 2001 (n.º
448/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de De sen vol vi men to Só cio-Cul tu -
ral de João Câ ma ra a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de João
Câ ma ra, Esta do do Rio Gran de do Nor te,
ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob n.º 178, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so -
bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo
Item 1.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2001

(Nº 448/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Só cio-Cul tu ral de João Câ ma ra a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de João Câ ma ra, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 105, de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Só -
cio–Cul tu ral de João Câ ma ra a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de João Câ ma ra, Esta do 
do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 447, de 2001 (nº
1.080/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata, Esta do de
Per nam bu co, ten do Pa re cer fa vo rá vel, sob
n.º 179, de 2002, da Co mis são de Edu ca -
ção, Re la tor ad hoc: Se na dor José Jor ge.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são so -
bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta pelo
Item 1.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do ora do res ins cri tos para en ca mi -

nhar a vo ta ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2001

(Nº 1.080/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de São Lou ren ço da Mata, 
Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM a exe cu -
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Lou -
ren ço da Mata, Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 448, de 2001 (nº
992/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Rá -
dio Li der som FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Orlân dia, Esta do de
São Pa u lo, ten do

Pa re cer sob nº 135, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Na -
bor Jú ni or, fa vo rá vel, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são
so bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta
pelo item 1.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2001

(Nº 992/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são da Rá dio Li der som FM Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Orlân -
dia, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 334, de 7 de ju lho de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 13 de fe ve re i ro de 1999, a per -
mis são da Rá dio Li der som FM Ltda., para ex plo rar,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Orlân -
dia, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de 2001 (nº
1.084/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de Ri a -
chão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ri a chão, Esta do do
Ma ra nhão, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 183, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Gil vam Bor ges.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va de on tem, quan do teve sua dis cus são
so bres ta da em vir tu de do tran ca men to da pa u ta
pelo item 1.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2001

(Nº 1.084/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o, ato que au to ri za a Asso ci -
a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra 
de Ri a chão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ri a chão,
Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 556, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de 
Ri a chão a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ri a chão, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 7:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 458, de 2001 (nº
1.131/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de de
Rio Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Rio Ne gro,
Esta do de Mato Gros so do Sul, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 184, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2001

(Nº 1.131/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da -

de de Rio Ne gro a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Rio
Ne gro, Esta do de Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 633, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ne gro da Co mu ni da de
de Rio Ne gro a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Rio Ne gro, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 21, de 2002 (nº
717/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom bas –
ACCTROM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Trom bas,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 508, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2002

(Nº 717/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Trom -
bas  – ACCTROM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Trom bas, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à

Por ta ria nº 177, de 16 de maio de 2000, que au to ri -
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za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Trom bas – ACCTROM a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Trom bas, Esta do de
Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 39, de 2002
(nº 1.000/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria
de Ca ta lão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ta lão,
Esta do do Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 862, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2002

(Nº 1.000/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca -
ta lão a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca ta lão, Esta do 
de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -
ta ria nº 505, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca ta lão
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca ta lão, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Pri me i ra ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti, que al te ra o in ci so I do art.
159 da Cons ti tu i ção Fe de ral (cria per cen -
tu al do IR e IPI para apli ca ção de re cur -
sos em Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no
Su pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal), 
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz
Otá vio.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do. 

Trans cor re, hoje, a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Srªs e Srs. Se na do res, a Pre si dên cia re ce beu da Co -
mis são de Edu ca ção os Pro je tos de De cre to Le gis la -
ti vo nºs 256, 276, 445, 460, 466 e 470, de 2002,
acom pa nha dos de re que ri men to de ur gên cia.

A Mesa a as Li de ran ças têm en ten di do que tais
ma té ri as não de vem ser apre ci a das em re gi me de ur -
gên cia con ce di do por re que ri men to, ten do em vis ta
que Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 223, já lhes dá
essa pri o ri da de.

Nes sas con di ções, a Mesa con sul ta o Ple ná rio
se con cor da em vo tar os cin co pro je tos ain da nes ta
ses são. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção, as sim será fe i to.

Os avul sos en con tram-se so bre as ban ca das.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia
do Ple ná rio.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de 2002, (nº
1.259, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da u a nen se a
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Aqui da u a na, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº  892, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 256, de
2002 (nº 1.259, de 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da -
u a nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Aqui da u a na, 
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 256, de 2002 nº 1.259, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da u a nen se a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Aqui da u a na, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o  cons tan te da Por ta ria nº 755, de
12 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

E a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Be ne fi -
cen te Re nas cer Aqui da u a nen se (cf. fls. 14/15):

• Pre si den te – Ma ria Ânge la Qu e lho Pe re i ra
• Vice-Pre si den te – Jo i ce Mara Me de i ros da Sil va
• Se cre tá rio – Ra i mun do Fir mi no Pi nhe i ro
• Se gun do Se cre tá rio – Anto nio Car los Qu e lho Ra mos
• Te sou re i ro – Ro san ge la dos San tos Trin da de Sil va
• Se gun do Te sou re i ro – João Apa re ci do de Sou za Ma ci el
• Di re tor So ci al – Car los Agui lar Qu e lho Pe re i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ary Kara.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to, foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so, Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que
ou tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to -
ri za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu -
são so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta
Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os
es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se -
na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé -
rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a
se rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 256, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Be ne fi cen te Re nas cer Aqui -
da u a nen se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – 
Ri car do San tos, Pre si den te  –  Ju vên cio da Fon se -
ca – Re la tor – Val mir Ama ral – Adir Gen til – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves – Arlin do Por to – Be ní cio Sam pa io – Edu ar -
do Su plicy – Ma ri na Sil va – Fran ce li no Pe re i ra –
Ro meu Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lu -
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cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Ge -
ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2002

(Nº 1.259/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção  Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da u nen -
se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Aqui da u a na, Esta -
do de Mato Gros so do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 755, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za 
a Asso ci a ção Be ne fi cen te Re nas cer Aqui da u a nen se
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço da ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Aqui da u a na, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia
do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 276, de 2002 (nº
1.293, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), 
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Apa re ci da, Esta do de 
São Pa u lo.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 893, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 276, de
2002 (nº l.293, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Fun da ção Nos sa Se nho -
ra Apa re ci da, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens na, ci da -
de de Apa re ci da, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor, Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 582, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, ato cons tan te do De cre to de II de ju nho de 2001,
que ou tor ga con ces são à Fun da ção Nos sa Se nho ra
Apa re ci da pa rar exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men -
te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Apa re ci da, Esta do de São Pa u lo.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do Mar cos Afon so, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Nos sa Se -
nho ra Apa re ci da (cf. fls. 216/217):

Di re tor Pre si den te – Leo Arlin do Lors che i der
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Di re to res – Antô nio Ce zar Mo re i ra Mi guel, Car -
los da Sil va, José Ba tis ta, Alme i da e Jal mir Car los He -
ré dia.

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o ná-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e 
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de 
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União,  es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tui o Có -
di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos’ e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 276, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Mar lu ce Pin to – Val mir Ama ral – Adir Gen til – Le o mar 
Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves –
Arlin do Por to – Be ní cio Sam pa io – Jo nas Pi nhe i ro –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lu cio Alcân ta ra – Ro -
me ro Jucá – Luiz Otá vio – Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 2002

(Nº 1.293, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci -
da para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Apa re ci -
da, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 11 de Ju nho de 2001, que ou tor ga con -
ces são à Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da para
exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va –ente edu ca ti vos, na ci da de de Apa re ci -
da, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua  pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a aqui es cên cia
do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 445, de 2002 (nº
1.558, de 2001, Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao
Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Espe ran -
ti na, Esta do do Pi a uí.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 894, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre, o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 445, de
2002 (nº 1.558, de 2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga per mis são ao Sis te ma Inte gra do de
Rá dio Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -

16852 Quinta-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

    215SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Espe ran ti na, Esta do do 
Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re lá to rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 445, de 2002 (nº 1.558, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são ao ‘Sis te ma Inte gra do de Rá -
dio Ltda.,  para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Espe ran -
ti na, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem pre si den ci al nº 752, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 267,
de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per mis são para a 
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ab Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda. (cf. fl. 9):

Nome do Só cio Co tis ta    Co tas de Par ti ci pa ção
• Ana Amé lia Gu i ma rães Sam pa io     90.000
• Ra i mun do No na to Mes si as         10.000
To tal de Co tas 100.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Fran cis co Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como

pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 445, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Sis te ma Inte gra do de Rá dio
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002.  – Ri -
car do San tos, Pre si den te  –  Be ní cio Sam pa io, Re la tor  
– Mar lu ce Pin to  – Val mir Ama ral  – Adir Gen til  – Mo -
re i ra Men des  – Le o mar Qu in ta ni lha  – José Jor ge  –
Ma ria do Car mo Alves  – Arlin do Por to  – Fran ce li no
Pe re i ra  – Jo nas Pi nhe i ro  – Lú cio Alcân ta ra  – Ro me -
ro Jucá  – Luiz Otá vio  – Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2002

(Nº 1.558/01, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Espe ran ti na, Esta do do Pi a uí.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 267, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per -
mis são ao Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Espe ran ti na, Esta do do Pi a uí.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data da sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 14:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a
aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 460, de 2002 (nº 1.683,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga a con ces são à
Fun da ção Ca nal Vin te e Um, para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
na Ci da de de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 895 , DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 460, de
2002 (nº 1.683, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Fun da ção Ca nal Vin te e
Um, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Cas -
ca vel, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.374,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, ato cons tan te do De cre to de 6 de de zem bro de
2001, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Ca nal Vin -
te e Um para exe cu tar, pelo pra zo de quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men -
te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Cas ca vel, Esta do do Pa ra ná.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de, 31 de ou tu bro de, 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel de 
seu re la tor, o De pu ta do Ro ber to Ro cha, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Ca nal Vin te 
e Um (cf. fls. 80/81):

• Di re tor Pre si den te – Jor ge Luiz Fer nan des Gu i ra do
• Di re tor Vice-Pre si den te – Amil ton Lus to sa dos San tos
• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro – Nel son Pe re i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe -
de ral nº 39 de 1992, que dis põe so bre for ma li da des e
cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são ,e per mis são para o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 460, de 2002.
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Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Luiz Otá vio, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor –
Mar lu ce Pin to – Val mir Ama ral – Adir Gen til – Le o -
mar Qu in ta ni lha – Ma ria do Car mo Alves – Arlin do
Por to – Be ní cio Sam pa io _ Jo nas Pi nhe i ro – Ro -
meu Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Ge ral do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer é fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2002

(Nº 1.683/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Ca nal Vin te e Um para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Cas ca vel, Esta do 
do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Ca nal Vin te e Um para exe cu -
tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Cas ca vel,
Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data da sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 15:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a
aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 466, de 2002 (nº
1.655, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per -

mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pi -
nhe i ros, Esta do do Espí ri to San to.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 896, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 466, de
2002 (nº 1.655, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga per mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Pi nhe i ros, Esta do do Espí ri to San to.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 466, de 2002 (nº 1.655, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pi nhe i ros, Esta do do
Espí ri to San to.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 431,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to SM Co mu ni ca ções Ltda., (cf. fl. 6):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção

• Ro nal do Ran gel Nu nes 539.000
• Edi a na Ma ria Go mes do Car mo 441.000

To tal de Co tas 980.000
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Jor ge Bit tar.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 466, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de SM Co mu ni ca ções
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Luiz Otá vio Pre si den te, Ri car do San tos, Re la tor –
Edu ar do Si qui e ra 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2002

(Nº 1.655/02, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à SM Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pi nhe i -
ros, Esta do de Espí ri to San to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 431, de 7 de agos to de 2001, que ou tor -
ga per mis são à SM Co mu ni ca ções Ltda., para ex -
plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Pi nhe i ros, Esta do do Espí ri to
San to.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 16:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2002

(Inclu í do em pa u ta com a
aqui es cên cia do Ple ná rio)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 470, de 2002 (nº 2.007,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Novo
Inte ri or Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ita pe ti nin ga, es ta do de São Pa u lo.

So bre a mesa pa re cer da Co mis são de Edu ca -
ção, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

É lido o se guin te:

PAREÇER Nº 897, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 470, de
2002 (nº 2.007, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor -
ga con ces são à Novo Inte ri or Co mu ni ca -
ções Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de 
Ita pe ti nin ga, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ri car do San tos
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 470, de 2002 (nº 2.007,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que a pro va o
ato que ou tor ga con ces são à Novo Inte ri or Co mu ni -
ca ções Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Ita pe ti nin ga,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 293,
de 2002, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima -
gens, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Novo Inte ri or Co mu ni ca ções Ltda. (cf.
fls. 17/18):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Myri an Ni vea de Andra de Orto lan 300.000
• Ma ria Isa bel Qu in ti no Ni co te ro Pes ta na  200.000
To tal de Co tas 500.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Nar cio Ro dri -
gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos db art. 223
de Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem

cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 470, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Novo Inte ri or Co mu ni -
ca ções Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, opi -
na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta -
dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – 
Luiz Otá vio, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor –
Mar lu ce Pin to – Val mir Ama ral – Adir Gen til – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves – Arlin do Por to – Jo nas Pi nhe i ro – Ro meu
Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân -
tra – Be ní cio Sam pa io – Ro me ro Jucá – Ge ral do
Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O pa re cer fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. 

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria
de agra de cer a V. Exª, so bre tu do em nome do Pa ra -
ná, por que esta vo ta ção será mu i to im por tan te para
o meu Esta do.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2002

(Nº 2.007/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Novo Inte ri or Co mu ni ca ções Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Ita pe ti nin ga,
Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 3 de abril de 2002, que ou tor ga con ces -
são à Novo Inte ri or Co mu ni ca ções Ltda., para ex plo -
rar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de
de Ita pe ti nin ga, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Srªs e Srs. Se na do res, na ses são de on tem, a
Pre si dên cia não aco lheu so li ci ta ção dos Srs. Se na -
do res Tião Vi a na e He lo í sa He le na no sen ti do da
anu la ção da ses são não-de li be ra ti va re a li za da no
dia 28 de agos to do cor ren te ano. Des sa de ci são, foi 
in ter pos to re cur so para o Ple ná rio. Antes de de ci dir,
a Pre si dên cia pre fe riu ou vir a Co mis são de Cons ti tu -
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que pas so a ler:

É lido o se guin te:

PARECER Nº 898, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia; so bre a Pe ti ção nº 5, de
2002, que re quer ao Pre si den te do Se na -
do Fe de ral, seja tor na da nula de ple no di -
re i to a Ses são do Se na do Fe de ral re a li za -
da no dia 28 de agos to de 2002, bem com 
os atos nela ha vi dos, pela que bra de
com pro mis so vo ta do em Ple ná rio.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para apre ci a ção, nos ter -
mos re gi men ta is, a Pe ti ção nº 5, de 2002, ini ci a ti va
dos no bres Se na do res He lo í sa He le na e Tião Vi a na,
que re que rem ao Pre si den te do Se na do Fe de ral seja

tor na da nula de ple no di re i to a Ses são do Se na do Fe -
de ral re a li za da no dia 28 de agos to de 2002, bem
como os atos nela ha vi dos pela que bra de com pro -
mis so vo ta do em Ple ná rio.

2. Os ilus tres pe ti ci o ná ri os re cor dam que, no dia 
7 de agos to úl ti mo, o Ple ná rio des ta Casa apro vou às
nor mas de re gên cia dos seus tra ba lhos du ran te o pe -
río do ele i to ral.

3. Den tre as re fe ri das nor mas é ci ta da a de li -
be ra ção de só re a li zar ses sões por con vo ca ção das 
Li de ran ças ou da Mesa, se hou ver ne ces si da de, até 
a re a li za ção do ple i to de 6 de ou tu bro pró xi mo.

4. Ou tros sim, re gis tram os Se na do res subs cri -
to res do pre sen te pe di do que, para sua sur pre sa,
foi de ci di da a re a li za ção da ses são ple ná ria com o
fim ex clu si vo de efe tu ar le i tu ra de de ter mi na da pro -
po si ção.

5. Aden dam, ade ma is, que não hou ve con sul ta
a to dos os Li de res para a re a li za ção da Ses são que
in ten tam im pug nar e que a mes ma não foi con vo ca da
pela Mesa, sem em bar go da pre sen ça do seu 4º Se -
cre tá rio.

6. Em con clu são, afir mam que, foi des res pe i ta -
da tra di ção do Se na do Fe de ral no sen ti do da ob ser -
vân cia dos com pro mis sos fir ma dos en tre a sua Pre -
si dên cia e os Lí de res par ti dá ri os e, com fun da men to 
na su pra-re fe ri da De ci são do Ple ná rio de 7 de agos -
to e no há bi to do res pe i to ao que foi acor da do re -
que rem a anu la ção da Ses são re a li za da no dia úl ti -
mo dia 28 de agos to, bem como dos atos nela ha vi -
dos.

7. A Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, por meio
do Ofi cio SF nº 963/2002, in for ma a esta Co mis são
que  não aco lheu a Pe ti ção de que se tra ta aqui e
en ca mi nha o pe di do dos ‘ilus tres pe ti ci ná ri os para
os fins de re cur so. Acom pa nham o Ofi cio re fe ri do a
Ata da Ses são im pug na da, a de ci são da Pre si dên -
cia da Casa e os de ba tes so bre o as sun to ha vi dos
on tem, dia 3 de se tem bro de 2002.

8. Na sua de ci são, a Pre si dên cia do Se na do
Fe de ral in for ma o se guin te:

1) A de ci são do Ple ná rio, as sen ta da, na Ses -
são, de 7 de agos to e sa li en ta da na pe ti ção dos Se -
na do res Tião Vi a na e He lo i sa He le na, foi no sen ti do
de só re a li zar ses sões por con vo ca ção das Li de ran -
ças ou da Mesa;

2) A Pre si dên cia foi in for ma da de que a Li de -
ran ça do Go ver no pro cu rou to das as Li de ran ças;
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3) Por sua vez, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, por
de ter mi na ção da Pre si dên cia, con tac tou pre vi a men te 
to dos os Ga bi ne tes de Li de ran ças;

4) Não obs tan te a ado ção des sas pro vi dên ci as,
a Ses são re a li za da no dia 28 de agos to foi não-de li be -
ra ti va e seu ob je ti vo está con for me ao art. 154, § 4º do 
Re gi men to Inter no, que pre ce i tua que as Ses sões
não-de li be ra ti vas des ti nam-se a dis cur sos co mu ni ca -
ções, le i tu ra de pro po si ções e ou tros as sun tos de in -
te res se pú bli co e par la men tar, e re a li zar-se-ão sem
Ordem do dia;

5) O art. 155 tam bém da ria sus ten ta ção à Ses -
são em re fe rên cia, pois pre vê que para a re a li za ção
de uma ses são é ne ces sá rio o com pa re ci men to no
re cin to de, pelo me nos, um vi gé si mo da com po si ção
do Se na do e com pa re ce ram à Ses são em tela os Se -
nho res Se na do res Wal deck Ornel las, Bel lo Par ga,
Ney Su as su na, Adir Gen til, Re nan Ca lhe i ros, Te o to -
nio Vi le la Fi lho, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Amir Lan -
do, Ro me ro Jucá e Mo za ril do Ca val can ti.

6) Na Ses são em ques tão fo ram li das vá ri as ou -
tras pro po si ções e não ape nas o Pro je to de Re so lu -
ção nº 64, de 2002.

II – Aná li se

9. Cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia opi nar so bre a pro po si ção sob aná li -
se, nos ter mos re gi men ta is.

10. Pas se mos, pois à aná li se da ma té ria.
11. Como bem des ta ca a pe ti ção de que tra ta -

mos aqui, a de ci são re fe ri da e apro va da pelo Ple ná rio 
des ta Casa foi no sen ti do de só re a li zar ses sões no
cha ma do pe río do ele i to ral por con vo ca ção das Li de -
ran ças ou da Mesa.

12. Des sa for ma, como se vê, des ta ca-se, na
ex pres são, a con jun ção ou, que tem sen ti do bem di -
ver so da con jun ção adi ti va e com efe i to, as pri me i ras
al ter na ti vas, im pli can do a pos si bi li da de de ex clu são
de uma das con di ções ar ro la das para que o fato pre -
vis to se re a li ze. Já a se gun da re quer adi ção, co ne xão, 
im pli ca a ne ces si da de da ocor rên cia de to das as con -
di ções ex pres sas para que o fato pre vis to se efe ti ve.

13. Sen do as sim, so bres sai que as ses sões do
Se na do Fe de ral, no pe río do em re fe rên cia, po dem
ser re a li za das ou por ini ci a ti va das Li de ran ças ou por
in ci a ti va da Mesa.

14. Te mos, pois, que à luz da nor ma tra zi da à co la -
ção pe los ilus tres pe ti ci o ná ri os, a Mesa do Se na do é
com pe ten te para con vo car a Ses são de que se cu i da.

15. Por ou tro lado, o Re gi men to Inter no da Casa
es ta be le ce, no seu art. 46, ca put, que a Mesa se

com põe de Pre si den te, dois Vice-Pre si den tes e qua -
tro Se cre tá ri os.

16. Ou tros sim, o art. 48, tam bém da nos sa Car ta 
re gi men tal, ao es ta tu ir as atri bu i ções dos mem bros
da Mesa, pre ce i tua, no seu in ci so III, que ao Pre si -
den te com pe te con vo car e pre si dir as ses sões do Se -
na do e as ses sões con jun tas do Con gres so Na ci o nal.

17. Ou seja, o Re gi men to Inter no da Casa ao
tra tar da cha ma da di vi são do tra ba lho fun ci o nal en tre
os com po nen tes da Co mis são di re to ra, con fe re ao
seu Pre si den te (ou a quem es te ja no exer cí cio le gal
do car go) a com pe tên cia para con vo car as ses sões.

18. Des sa for ma, com a de vi da vê nia dos ilus -
tres pe ti ci o ná ri os, o nos so en ten di men to é o de que,
para que a Mesa dó Se na do Fe de ral con vo que ses -
são ple ná ri os não é ne ces sá rio con sul tar as Li de ran -
ças par ti dá ri as com as sen to na Casa, mu i to em bo ra
con cor de mos com a opi nião de que tal oi ti va seja de -
se já vel.

19. A pro pó si to, es ta mos con vic tos de que esse
nos so en ten di men to, além da fun da men ta ção le gal
aci ma ex pos ta, tem base ló gi ca, pois o en ten di men to
de que só pôde ha ver re a li za ção de ses são após con -
sul ta às li de ran ças leva à con clu são de que, se uma
ou ou tra das li de ran ças par ti dá ri as não con cor dar
com à re a li za ção da ses são de que se co gi ta, o Se na -
do fica im pe di do de se re u nir, con clu são com a qual,
se gun do ava li a mos, nin guém aqui con cor da ria.

20. De ou tra par te, ain da , com as de vi das vê ni -
as dos ilus tres pe ti ci o ná ri os, à luz dos do cu men tos,
que ins tru em o pre sen te pro ces sa do, ab so lu ta men te
não pro ce de a afir ma ção de que a re a li za ção de ses -
são ple ná ria ocor reu com o fim ex clu si vo de efe tu ar
le i tu ra de de ter mi na do pro po si ção.

21. De ve ras, exem plar do Diá rio do Se na do
Fe de ral que con tém a ata da ses são em pa u ta e
que se en con tra ane xa do à pro po si ção ora sob es tu -
do re gis tra a le i tu ra de cin co pro je tos na que la ses -
são (cf. pp. 16455 a 16458).

22. Por fim, há ain da que se re cor dar às in for -
ma ções pres ta das pela Pre si dên cia des ta Casa
ane xa das e já aci ma re gis tra das, no sen ti do de que
a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, por de ter mi na ção da
pró pria Pre si dên cia, con tac tou pre vi a men te to dos os 
Ga bi ne tes de Li de ran ça ten do em vis ta a con vo ca -
ção da ses são ques ti o na da.

23. Por tan to, sem pre com as vê ni as de vi das
aos ilus tres pe ti ci o ná ri os, em face do ex pos to, dis -
sen ti mos de sua as ser ti va no sen ti do de que foi des -
res pe i ta da a De ci são do Ple ná rio de 7 de agos to.
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III – Voto

Como con clu são, se im põe o nos so voto pela re -
je i ção do pe di do for mu la do na pro po si ção ora re la ta -
da, que re quer a anu la ção da ses são ple ná ria re a li za -
da no úl ti mo dia 28 de agos to e, por via de con se -
qüên cia, pela re je i ção do re cur so con tra a de ci são da
Pre si dên cia que não o aco lheu.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Osmar Dias, Vice-Pre si den te em exer cí cio – Bel lo
Par ga, Re la tor –  Fran ce li no Pe re i ra – Car los Be -
zer ra – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu Tuma – Fer nan do 
Ri be i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Be ní cio Sam pa io – 
Ma ria do Car mo Alves – Luiz Otá vio – Ro meu Jucá 
– José Jor ge – Mar lu ce Pin to – Edu ar do Su plicy
(Con trá rio) – José Fo ga ça.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Re la tor, Se na dor Bel lo Par ga, pro fe riu o se guin te
voto:

Como con clu são, se im põe o nos so
voto pela re je i ção do pe di do for mu la do na
pro po si ção ora re la ta da, que re quer a anu la -
ção da ses são ple ná ria re a li za da no úl ti mo
dia 28 de agos to e, por via de con se qüên -
cia, pela re je i ção do re cur so con tra a de ci -
são da Pre si dên cia que não o aco lheu”.

O pa re cer foi apro va do pela Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Sub me to, pois, à vo ta ção a de ci são da Pre si -
dên cia, que tem pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Os Srs. Se na do res
que con cor dam com a de ci são da Pre si dên cia vo ta -
rão “sim” e os que dis cor dam vo ta rão “não”.

Os Srs. Lí de res de se jam ori en tar suas res pec ti -
vas Ban ca das?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sim, Sr. Pre si den te. Peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, eu ha via pe di do, no iní cio
des ta ses são, quan do es tá va mos dis cu tin do essa
ma té ria e a con vo ca ção da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, e, re la ti va men te ao re cur so que apre -
sen tei ao fi nal da se ma na pas sa da, quão im por tan te 
se ria a pre sen ça do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. V. Exª,
in clu si ve, men ci o nou que S. Exª pro va vel men te es ti -
ves se ou vin do. Então, se for pos sí vel, gos ta ria que
o Se na dor Lú cio Alcân ta ra com pa re ces se. Não me
re fi ro à de ci são da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia, mas ao re cur so que apre sen tei à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Tan to so bre
um caso quan to so bre o ou tro, fa rei o re gis tro por
uma ques tão de prin cí pio, Sr. Pre si den te. O Se na -
dor Bel lo Par ga dis se que não te ri am sen ti do as ob -
ser va ções que eu ha via fe i to. 

Para es cla re ci men to, que es pe ro pos sa ser ca -
bal, re gis tra rei aqui as pa la vras do Se na dor Ro me ro
Jucá, pro fe ri das on tem, quan do es ta va pre si din do a
ses são o Se na dor Edi son Lo bão, ape nas no as pec to
re le van te. Diz s. Exª a cer ta al tu ra:

Tal vez a Mesa te nha se equi vo ca do,
quan do afir mou que eu dis se ra que es ta ria
em con ta to com as Li de ran ças. Não fiz con -
ta to com to das as Li de ran ças para re a li zar
aque la ses são ad mi nis tra ti va, por que no
acor do fe i to en tre os Lí de res e lido em Ple -
ná rio, es ta be le ceu-se que a de ci são no
Ple ná rio, as sen ta da na ses são do dia 7 de
agos to e sa li en ta da na pe ti ção dos Se na do -
res Tião Vi a na e He lo í sa He le na, foi no sen -
ti do de só se re a li za rem ses sões por con vo -
ca ção das Li de ran ças ou da Mesa. Não está 
es cri to “das Li de ran ças e da Mesa”, mas
“das Li de ran ças ou da Mesa”. Nes se caso,
como não ha via ma té ria para vo tar, con ta ta -
mos a Mesa [por tan to, não os Lí de res to -
dos, es pe ci al men te os da Opo si ção]. O Pre -
si den te da Casa, por in ter mé dio da Mesa,
con vo cou a ses são ad mi nis tra ti va. Por tan to,
não cabe o re que ri men to de ten tar in va li dar
a ses são sob o ar gu men to de que os Lí de -
res não fo ram ou vi dos. Os Lí de res fo ram ou -
vi dos – e tive o cu i da do de li gar para to dos
eles – quan do da mar ca ção de ses sões
para a vo ta ção de ma té ri as no ple ná rio. Fa -
lei com os Se na do res Edu ar do Su plicy, Re -
nan Ca lhe i ros, José Agri pi no, Ge ral do Melo,
Car los Pa tro cí nio e José Alen car, en fim,
com to dos os Lí de res, para mar car as ses -
sões de hoje [dia 3; de ama nhã, dia 4 e de
quin ta-fe i ra, dia 5].

Para as ses sões des ta se ma na, sim, S. Exª con -
ta tou os Lí de res. Para a ses são da se ma na pas sa da,
S. Exª. dis se que é pos sí vel que te nha ha vi do en ga no
da Mesa, por que não con ta tou to dos os Lí de res. É
pre ci so es cla re cer to dos os fa tos, a fim de es ta be le -
cer mos a ques tão do prin cí pio e do res pe i to en tre as
par tes, Si tu a ção e Opo si ção.

Sr. Pre si den te, es pe ro que o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra com pa re ça ao Ple ná rio. Cabe a S. Exª re u -
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nir a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos ou, de pron -
to, seja exa mi na do todo o pro ce di men to, por que não
hou ve da par te de S. Exª qual quer co mu ni ca ção por
es cri to, a não ser o da Se cre ta ria da CAE, às 17 ho ras 
da que la tar de, para os ga bi ne tes, con for me está re -
gis tra do. A úni ca co mu ni ca ção re gis tra da que se sabe 
so bre a con vo ca ção da CAE na que le dia foi a lem -
bran ça fe i ta por quem pre si dia a ses são do Se na do,
Se na dor Bel lo Par ga, ao fi nal da que la ses são, qua se
às 17 ho ras da que la tar de.

Eram es ses os es cla re ci men tos que eu ti nha a
fa zer, Sr. Pre si den te. Eu agra de ce ria se o Se na dor
Lú cio Alcân ta ra vi es se ao ple ná rio di zer como pen sa
pro ce der so bre o re cur so que en ca mi nhei à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, so bre o as sun to, como fui ci ta do, gos -
ta ria de fa zer al guns es cla re ci men tos e uma pro pos ta
ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma ex pli ca ção pes so al. Sem re vi são do ora -
dor.) – Pri me i ro, que ro re gis trar que a dis cus são so -
bre a con vo ca ção da ses são não de li be ra ti va, ocor ri -
da on tem no Ple ná rio, e na CCJ é um as sun to já ex -
tre ma men te de ba ti do. Ve ri fi cou-se, di fe ren te men te do 
que o Se na dor Su plicy diz, que para a con vo ca ção
da que la ses são não de li be ra ti va não era ne ces sá rio
au diên cia de to dos os Lí de res. Foi uma ação de moto
pró prio do Pre si den te do Se na do, que tem atri bu i -
ções. Isso foi cons ta ta do. Cons ta no pa re cer ela bo ra -
do pela Con sul to ria da Casa, apro va do e re la ta do
hoje pelo Se na dor Bel lo Par ga e apro va do na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so men te
com um voto con trá rio, do Se na dor Edu ar do Su plicy.
Essa era a pri me i ra ver da de que eu gos ta ria de es cla -
re cer.

Qu e ro aqui di zer ao Se na dor Edu ar do Su plicy –
e gos ta ria de pe dir a S. Exª que fi cas se aten to às mi -
nhas pa la vras – o se guin te: quan to à Li de ran ça do
Go ver no e a mim, que pes so al men te sem pre tive uma 
re la ção mu i to es tre i ta com a Opo si ção por que sem -
pre cum pri mos tudo o que com bi na mos, não nos mo -
ti va ga nhar a dis cus são nem im pin gir à Opo si ção ne -
nhu ma der ro ta. Te mos en vi da do es for ços por uma
ação de re sul ta dos. Está em jogo a ro la gem da dí vi da
de Ala go as, Esta do que ain da não teve sua dí vi da ro -
la da, e a ina diá vel ne go ci a ção de car te i ra de tí tu los
pre vi den ciá ri os do Rio Gran de do Sul, no va lor de
R$380 mi lhões, a fim de que, ain da no fi nal des te

mês, se gun do o Te sou ro Na ci o nal, o RS pos sa efe ti -
va men te cum prir al guns com pro mis sos. Essa é a
ques tão prá ti ca.

Pro po mos uma so lu ção sim ples ao Se na dor
Edu ar do Su plicy, que está se sen tin do ofen di do tal -
vez por que os pro ce di men tos não te nham sido
como S. Exª es pe ra va. O Se na dor Edu ar do Su plicy
ga nha a dis cus são. Con cor dar mos em can ce lar a
re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, fin -
dan do, por tan to, a ce le u ma se de ve ria ha ver ou não 
re u nião; e nes te mes mo mo men to, sem pa re cer da
Co mis são, tan to quan to à Re so lu ção nº 64, re fe ren -
te a Ala go as, quan to à Re so lu ção nº 65, ati nen te ao
Rio Gran de do Sul, con cor da mos em emi tir pa re cer
de ple ná rio e apro var a ma té ria para os dois Esta -
dos. Assim, o Se na dor fica com o seu prin cí pio de -
fen di do, abri mos mão da dis cus são em prol da so lu -
ção para dois Esta dos da Fe de ra ção, que não são
go ver na dos, Sr. Pre si den te, por mem bros do PMDB
ou do PSDB. O Go ver na dor do RS é do PT e o de
AL, do PSB, am bos Opo si ção ao Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so. Entre tan to, o Lí der do Go -
ver no FHC está aqui de fen den do a so lu ção para
aten der es sas duas Uni da des da Fe de ra ção.

Esten de mos a mão ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, a quem da mos vi tó ria da dis cus são, para que
seja sa na do o pro ble ma do Rio Gran de do Sul e de
Ala go as.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – O Se na dor Ro -
me ro Jucá pro põe um en ten di men to. Nós es ta mos de
acor do que seja, por tan to, anu la da  e o Ple ná rio po -
de ria as sim de ci dir  a re u nião da CAE, o que sig ni fi ca -
ria a apro va ção pelo Ple ná rio, que é ma i or que a CAE, 
do re cur so que eu apre sen tei. Daí, en tão, tra mi ta ria a
ma té ria pro pos ta pelo Se na dor Ro me ro Jucá. Isso
pode ocor rer. Nós, to da via, te re mos o di re i to de so li ci -
tar a ve ri fi ca ção de quo rum, o que é na tu ral. Os Se -
na do res es tão na Casa. Ha via 48 Se na do res pre sen -
tes há meia hora.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, a pro pos ta é vo tar mos as
duas ma té ri as aqui, em re gi me de ur gên cia, sem pa -
re cer das Co mis sões, das qua is abri re mos mão e
anu la re mos o pa re cer.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Nós fa ría mos os pa re ce res aqui no ple ná rio?
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O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Aqui, no ple ná rio. Eles se ri am ora is e vo ta ría mos
hoje.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Eu sou au tor do pa re cer, no caso, do Rio Gran de do
Sul.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – 
V. Exª se ria o re la tor no caso do Rio Gran de do Sul
e eu no caso de Ala go as. Ambos es ta mos pre sen -
tes. O Pre si den te tam bém. O Ple ná rio, como dis se
V. Exª, é so be ra no e pode as sim re sol ver e can ce lar 
esta ses são. Nós en ca mi nha re mos, in clu si ve, a fa -
vor do can ce la men to, des de que haja o com pro mis -
so da Opo si ção de vo tar mos as duas ma té ri as e de
não pe dir a ve ri fi ca ção de quo rum, por que, se for
para as sim pro ce der, nós man te re mos o sta tus quo
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que já tem
apro va da esta ma té ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, eu con si de ro im por tan te o re co nhe ci -
men to, por par te do Lí der do Go ver no, de que deve
ha ver a anu la ção da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Da re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Exa to, da re u nião da CAE – Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Mas, por uma ques tão de res pe i to à Se -
na do ra He lo í sa He le na, cabe a S. Exª o di re i to de pe -
dir a ve ri fi ca ção do quo rum, por oca sião da ve ri fi ca -
ção. Nós não ire mos im pe dir a vo ta ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, não es tou re co nhe cen do a anu la ção
do pa re cer. O que es tou apre sen tan do à Mesa é a
pos si bi li da de de apro var mos a anu la ção, des de que
haja vo ta ção. Não es tou que ren do a vi tó ria nem ga -
nhar a dis cus são; es tou que ren do re sol ver o pro ble -
ma. Que a Opo si ção fi que com a vi tó ria, fi que com o
dis cur so. Não me in te res sa isso. Não me in te res sa ter
o dis cur so e pre ju di car dois Esta dos da Fe de ra ção.
To dos os dois Go ver na do res, co i ta dos, de vem es tar
na fren te da te le vi são, as sis tin do à TV Se na do, re zan -
do para que es sas ma té ri as se jam apro va das.

Não es tou di zen do que era ile gal; es tou di zen do
que abri mos mão, da mos a V. Exª, Se na dor Edu ar do
Su plicy, essa vi tó ria, des de que se com pro me ta a vo -
tar, sem pe di do de ve ri fi ca ção, es sas ques tões aqui
no ple ná rio ago ra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pela 
or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re pi -
to exa ta men te o que o Se na dor Ro me ro Jucá dis se.
Para quem ape nas hoje acom pa nha esta dis cus são,
vou ex pli car o que acon te ceu. Na se ma na que pas -
sou, re a li za mos uma ses são, con vo ca da pelo Pre si -
den te do Se na do Fe de ral, em que nada foi de li be ra do. 
O Se na dor Edu ar do Su plicy e a Se na do ra He lo í sa
He le na pe di ram a anu la ção da que la ses são, con vo -
ca da pelo Pre si den te, con for me dis põe o Re gi men to
Inter no. Isso foi dis cu ti do hoje pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. To dos os mem bros
pre sen tes à re u nião da Co mis são, à ex ce ção do Se -
na dor Edu ar do Su plicy, en ten de ram que a re u nião foi, 
sim, con vo ca da de acor do com o Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral. Essa é uma ques tão ab so lu ta -
men te re sol vi da.

Pre ten de mos aqui, con for me foi pro pos to pelo
Se na dor Ro me ro Jucá, vo tar as duas ma té ri as: tan to
a ques tão de in te res se do Rio Gran de do Sul, Esta do
go ver na do pelo PT, quan to a ques tão de Ala go as,
Esta do go ver na do pelo PSB. O pa pel do Se na do é
exa ta men te ga ran tir o equi lí brio en tre os Esta dos da
Fe de ra ção.

Entre tan to, se o Se na dor Edu ar do Su plicy não
ace i ta a pro pos ta, S. Exª as su mi rá a res pon sa bi li da de 
pelo que irá acon te cer com o Rio Gran de do Sul e
com o Esta do de Ala go as. Como eu já dis se aqui, se
não apro var mos a ro la gem da dí vi da de Ala go as, es -
ta rá des fe i to todo o es for ço que o Esta do fez para al -
can çar o equi lí brio fis cal que hoje tem: Ala go as de i xa -
rá de fa zer in ves ti men tos, de con tra tar no vos em prés -
ti mos in ter na ci o na is, de in ves tir na in fra-es tru tu ra tu -
rís ti ca e na re cu pe ra ção de es tra das e con ti nu a rá pa -
gan do, como faz hoje, 25% do que ar re ca da.

Se ro lar mos a dí vi da, o Esta do terá aces so a
tudo isso e pa ga rá ape nas 15%, na for ma da Re so lu -
ção do Se na do Fe de ral. Essa ques tão está sen do de -
ci di da pela Jus ti ça. A AGU nos re co men dou – e isso
está nes se pro je to de re so lu ção – que, se as le tras,
ama nhã, em de ci são tran si ta da em jul ga do em ins -
tân cia fi nal, fo rem con si de ra das in vá li das, os cre do -
res te rão de pa gar ao Esta do de Ala go as e à União
Fe de ral. É uma sal va guar da. Quer di zer, não po de -
mos di zer que Ala go as terá de es pe rar uma de ci são
tran si ta da em jul ga do. Uma de man da ju di ci al no Bra -
sil de mo ra em mé dia, tan tas as pos si bi li da des de re -
cur so, 15 anos. E con de nar Ala go as a es pe rar 15
anos por uma de ci são ju di ci al é algo com que não va -
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mos con cor dar; não te mos como con cor dar com isso;
e não se ria jus to con cor dar com isso.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, não vou en trar no mé ri to da dis cus são, por que ela
pre ci sa, de fato, acon te cer. Qu e ro fa zer ape nas uma
ob ser va ção es pe cí fi ca.

Não que ro con de nar Ala go as a es pe rar 15 anos
pela re so lu ção da Jus ti ça. Qu e ro con de nar meia dú -
zia de ban di dos, ban que i ros e em pre i te i ros, pois es -
ses vão re ce ber di nhe i ro ago ra em vez de re ce bê-lo
da qui a 15 anos, quan do a Jus ti ça man dar pa gar. É só 
um de ta lhe. Não que ro con de nar Ala go as, por que a
dí vi da não exis te. A Jus ti ça de Ala go as, jun ta men te
com o Mi nis té rio Pú bli co, de cre tou nu li da de; por tan to, 
a dí vi da não exis te. Ela pas sa rá a exis tir a par tir do
mo men to em que for fe i to.

Se o con tra to es ta be le cia a ne ces si da de do pro -
nun ci a men to fi nal da Jus ti ça e se ela da qui a 15 anos
man dar pa gar a es sas fi gu ras, que ga nha ram di nhe i -
ro à cus ta do su i cí dio e da dor do ser vi dor pú bli co, que 
as sim se faça, den tro do li mi te de 15%, con for me é o
cor re to.

Qu e ro dis cu tir aqui o tema do de ba te. Qu an do
hou ver a dis cus são do mé ri to, va mos fazê-lo com
de ta lhes pre ci o sos, para que o povo de Ala go as sa i -
ba. Qu e ro dis cu tir o Re gi men to, Sr. Pre si den te. Fi -
ze mos um gran de es for ço para ga ran tir que este de -
ba te fos se fe i to nos mar cos da le gis la ção em vi gor
nes ta Casa, por que o Se na do não é a Casa de al -
guns, não é a Casa dos ami gos do rei, não é a Casa
dos Lí de res.

O Re gi men to da Casa es ta be le ce, no pa rá gra fo
úni co do art. 2º, que, nos 60 dias an tes das ele i ções,
não há ses são ne nhu ma.

A Mesa con sul tou o Ple ná rio para a apro va ção
da re so lu ção na qual cons ta va que não ha ve ria ne -
nhu ma ati vi da de. A Se na do ra Emi lia Fer nan des, o
Se na dor La u ro Cam pos e eu vo ta mos con tra, pois
que ría mos que hou ves se ses são, mes mo que fos se
não de li be ra ti va – pois dois ter ços dos mem bros da
Casa es tão em cam pa nha. Mas o Se na do apro vou a
re so lu ção sus pen den do to das as ati vi da des. Des sa
for ma, mes mo nós que so mos ab so lu ta men te dis ci pli -
na dos não es tá va mos aqui, pois ne nhu ma ati vi da de
es ta va sen do de sen vol vi da.

De acor do com a re so lu ção, de ve ria ha ver um
acor do de Lí de res ou uma de ci são da Mesa, mas não
hou ve nem um nem ou tro. Sei que o Pre si den te tem a
prer ro ga ti va de con vo car – é ver da de –, mas, quan do
o faz, pre ci sa anun ci ar aos Se na do res. Isso não é um
de ta lhe, mas uma ques tão re le van te: quan do con vo -
ca, pre ci sa anun ci ar aos Se na do res, já que não hou -
ve acor do de Lí de res ou de ci são da Mesa. É pre ci so
con vi dar-nos.

Nin guém da Opo si ção foi co mu ni ca do des sa
ses são. Não cito nem o meu caso, que, para es tar
aqui às 14 ho ras, pre ci sa ria sair de Ala go as às 5 ho -
ras. Mas o Se na dor La u ro Cam pos é da qui de Bra sí lia 
e po de ria che gar a esta Casa ra pi da men te. Mas não
fo mos co mu ni ca dos des sa ses são.

Alguém dis se que, para ses são não de li be ra ti -
va, não pre ci sa ha ver con vo ca ção. Mas é evi den te
que é pre ci so avi sar os Se na do res. Dis se ram mes mo
que os Se na do res não fo ram avi sa dos. Foi nes sa ses -
são de li be ra ti va, Se na dor Ber nar do Ca bral, que le -
ram a re so lu ção que pos te ri or men te che gou à CAE. A 
ses são não de li be ra ti va es ta va ocor ren do ao mes mo
tem po em que ha via uma ses são de li be ra ti va na
CAE, sem que nin guém ti ves se sido avi sa do.

Sou mem bro da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos e sou uma mu lher dis ci pli na da. Te nho mu i tos
de fe i tos, mas in dis ci pli na não é um de les.

Os Se na do res La u ro Cam pos, Edu ar do Su plicy
e eu so mos mem bros da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos. Entre tan to, nin guém foi co mu ni ca do da re u -
nião. So men te às 17 ho ras, quan do já es ta vam to dos
na Co mis são, en vi a ram-nos um e-mail para par ti ci -
par mos da re u nião, o que era im pos sí vel.

Se tudo fos se fe i to cor re ta men te, não ha ve ria
pro ble ma. Não é ne ces sá rio con vo ca ção para ses são 
não de li be ra ti va do ple ná rio, por que es ta mos per ma -
nen te men te con vi da dos. Po rém, re a li za ram uma ses -
são não de li be ra ti va em que foi apro va da uma re so lu -
ção, ape sar de es ta rem sus pen sas to das as ati vi da -
des e que por isso não es tá va mos pre sen tes.

Se na dor Ber nar do Ca bral, não me re fi ro à
Cons ti tu i ção ao es ta be le cer que, ha ven do me di da
pro vi só ria a ser vo ta da, não pode ocor rer ne nhu ma
de li be ra ção na Casa; mas hou ve. Não es tou re i vin di -
can do isso. Não dis põe a Cons ti tu i ção que quan do há
uma me di da pro vi só ria em pa u ta não se pode de ci dir
nada nem em co mis são nem em ple ná rio? No en tan -
to, hou ve de li be ra ção na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

Não se tra ta de uma ce le u ma pes so al.
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Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª ci tou uma fra -
se pre ci sa: quan do algo pode não es tar sen do útil
para o meu ad ver sá rio hoje, ama nhã po de rá igual -
men te não es tar sen do útil para mim. Esta é uma
Casa de su pos tos igua is.

Não en tra rei no mé ri to da dis cus são nes te mo -
men to. Qu e ro ape nas fa zer o de ba te re gi men tal.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem, na for ma do
Re gi men to, para res pon der uma ques tão sus ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, a Mesa já ma ni fes tou a
de ci são da Pre si dên cia com o pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Va mos pro ce der à vo ta ção. Peço aos Lí de res
que ori en tem suas Ban ca das. Esta mos dis cu tin do a
de ci são da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros pela
or dem.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, é im -
por tan te afir mar que essa ques tão le van ta da pela Se -
na do ra He lo í sa He le na já foi de ci di da por meio de vo -
ta ção ex pres si va e ape nas con tra o voto do Se na dor
Edu ar do Su plicy. Não há o que dis cu tir. A re u nião foi
con vo ca da re gu lar men te, de acor do com o Re gi men -
to Inter no, pelo Pre si den te, como diz a pró pria Re so -
lu ção que ela in vo cou. Essa dis cus são está ven ci da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – A 
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos não vo tou.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Se na do ra He lo í sa He le na está equi vo ca da. Qu an do
fi ze mos a re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos e aque la ses são não de li be ra ti va, a pa u ta ain -
da não es ta va tran ca da pela me di da pro vi só ria. O pior 
é que, mes mo que es ti ves se, o que tran ca pa u ta de
co mis são é de ci são ter mi na ti va, e não de ci são não
ter mi na ti va.

Por tan to, a ar gu men ta ção de V. Exª, Se na do ra
He lo í sa He le na, mais uma vez, não está con di zen te
com a re a li da de do que de ve ria ou po de ria ter acon te -
ci do.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra pela or dem à Se na do ra He lo í sa
He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Foi lida.
Bas ta con sul tar o Diá rio Ofi ci al para ve ri fi car esse
fato. Entre tan to, não que ro dis cu tir esse as sun to,
mas, sim, uma ques tão ob je ti va. O pro ble ma é que
se está fa zen do uma mis tu ra. Go eb bels, o pu bli ci -
tá rio de es ti ma ção de Hi tler, di zia que toda men ti ra
re pe ti da vá ri as ve zes gera uma ver da de. O re cur so
não foi jul ga do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos – é o que es ta mos dis cu tin do. A re u nião se ria
hoje de ma nhã, mas não hou ve quo rum. Aliás, a ra -
pi dez de mons tra da por al guns para com por quo rum
em ou tra re u nião tam bém de ve ria ter ocor ri do nes -
sa. Os Se na do res de ve ri am es tar lá para vo tar. 

O que es ta mos pe din do é que os mem bros Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos se re ú nam e que o
re cur so seja vo ta do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra He lo í sa He le na, va mos vo tar a de ci são da
Mesa e, de po is, o re que ri men to que tra ta da de ci são
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

De an te mão, in for mo a V. Exª que o tran ca men to 
da pa u ta não im pe de que as Co mis sões se re ú nam e
de ci dam, ex ce to so bre ma té ria ter mi na ti va. Mas o
que está em pa u ta, já anun ci a do pela Mesa, é a vo ta -
ção da de ci são to ma da pela Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia a res pe i to da de ci são da
Mesa. 

Por tan to, em vo ta ção a de ci são da Pre si dên cia,
com o pa re cer fa vo rá vel da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da, com voto con trá rio dos Se na do res
Edu ar do Su plicy, La u ro Cam pos, He lo í sa He le na e
Emi lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº
492, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te para o 
Pro je to de Re so lu ção nº 64, de 2002.

Em vo ta ção.
Tra ta-se de re que ri men to de au to ria de Co mis -

são.
De acor do com o Re gi men to, só o Pre si den te da 

Co mis são e o Re la tor da ma té ria po de rão fa zer uso
da pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção; no en tan to, ao
Lí der de cada Par ti do que de se jar se ma ni fes tar a
Mesa con ce de rá a pa la vra.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
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con for me re gis trei, con si de ro es sen ci al mes mo a pa -
la vra do Pre si den te da CAE, Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, para que pos sa en tão de ci dir in clu si ve so bre o re -
cur so que apre sen tei. Exis te a pos si bi li da de al ter na ti -
va, aqui ex pres sa pelo Lí der Se na dor Ro me ro Jucá,
de o Ple ná rio con si de rar nula a re u nião da CAE.
Estou de acor do com isso, sem pre ju í zo de que, re gi -
men tal men te, por oca sião da vo ta ção do re que ri men -
to, pos sa mos so li ci tar a ve ri fi ca ção de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
Srªs e Srs. Se na do res, não re pe ti rei aqui to dos os ar -
gu men tos que já apre sen tei. Fiz ao Se na dor Edu ar do
Su plicy uma pro pos ta con sis ten te, de en ten di men to.
E S. Exª quer pe gar me ta de da pro pos ta, ou seja, o
pe da ço que é bom para ele, e pe dir vis ta do res to.
Esse não é o acor do.

Vol to a re pe tir o que dis se an tes: V. Exª fica
com a vi tó ria, com o dis cur so, com os prin cí pi os que 
a Opo si ção, se gun do V. Exª, está de fen den do nes sa 
ques tão que não é só de mé ri to. Fa ze mos tudo isso,
des de que pos sa mos apro var as duas ma té ri as,
hoje, sem pe di do de ve ri fi ca ção e, por tan to, com um 
acor do de Li de ran ças. Se V. Exª ace i tar a mão es -
ten di da, fa re mos isso ago ra. Se não, vo ta re mos o re -
que ri men to, pro va vel men te a Opo si ção pe di rá ve ri fi -
ca ção, a ses são ca i rá, fi ca rá a vo ta ção para da qui a
duas ses sões, e cada um in ter pre ta rá da for ma
como en ten der me lhor, ar can do com as con se qüên -
ci as po lí ti co-ad mi nis tra ti vas ca bí ve is.

Mi nha po si ção é mu i to cla ra no sen ti do de se
bus car o en ten di men to e o con gra ça men to de ob je ti -
vos de Ala go as e do Rio Gran de do Sul.

A de ci são está com V. Exª. Cabe a V. Exª di zer
se con cor da ou não com a pro pos ta.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Qu e ro trans mi tir ao Se na dor Ro me ro Jucá e aos Se -
na do res de Ala go as que, hoje, con ver sei com o Se -
cre tá rio da Fa zen da do Rio Gran de do Sul, que
com pre en de mu i to bem que a ques tão de prin cí pio
que es ta mos de fen den do deve ser res pe i ta da. Por
isso, eles não nos pe di rão que ve nha mos aqui, nós,
do Blo co da Opo si ção, para sub me ter a uma si tu a -
ção que pre ci sa ser de fen di da.

Por essa ra zão, ire mos pe dir, sim, a ve ri fi ca ção 
de quo rum e com as con se qüên ci as que acar re ta -
rá.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço ve ri fi ca ção de quo rum, com o
apo i a men to dos Se na do res Edu ar do Su plicy, La u ro
Cam pos e Ma ri na Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A Se na do ra He lo í sa He le na pede ve ri fi ca ção de vo -
ta ção. Sen do re gi men tal a so li ci ta ção, S. Exª será
aten di da.

So li ci to aos Srs. Se na do res que se en con tram
em ou tras de pen dên ci as do Se na do que com pa re -
çam ao ple ná rio para a vo ta ção, em ra zão da ve ri fi -
ca ção de quo rum so li ci ta da pela Opo si ção.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
con sul to a V. Exª se po de ria an te ci par para a ses são 
de hoje o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de
2001, pa u ta do para a ses são de ama nhã. Tra ta-se
de de cre to le gis la ti vo que ou tor ga uma con ces são
de ra di o di fu são no Rio Gran de do Sul, cuja Re la to ra 
é a Se na do ra Emi lia Fer nan des. 

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con sul to os Srs. Lí de res par ti dá ri os se con cor dam
com a so li ci ta ção do Se na dor José Fo ga ça.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – No que de pen der do PMDB, con cor -
da mos, Sr. Pre si den te.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der.) – De acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Como Lí der.) – O PSDB acom pa nha a po si ção do
Lí der do Go ver no, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ven do a con cor dân cia dos Lí de res, sub me to ao
ple ná rio o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de
2002, en quan to o pa i nel é pre pa ra do para a vo ta ção 
no mi nal.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2001

(Apre ci a do com a aqui es cên cia
dos Srs. Lí de res Par ti dá ri os.)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de 2001,
(nº 1.086, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de
Assis, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de San ta Rosa, es ta do do Rio Gran de do
Sul, ten do pa re cer fa vo rá vel sob n° 253, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, de 2001

(Nº 1.086/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de
Assis para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de San ta Rosa, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 688, de 14 de no vem bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal Ma cha do de
Assis para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos, na ci da de de San ta Rosa, Esta do do Rio Gran de
do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Va mos ago ra, por tan to, pre pa rar o pa i nel para a vo -
ta ção no mi nal so li ci ta da pela Se na do ra He lo í sa He -
le na, para a cons ta ta ção do quo rum.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
As Li de ran ças Par ti dá ri as po dem, se qui se rem, en ca -
mi nhar a vo ta ção.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
para en ca mi nhar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro pres tar so li -
da ri e da de ao Go ver na dor Olí vio Du tra e ao Go ver na -
dor Ro nal do Les sa, Go ver na do res da Opo si ção que
hoje es tão sen do ex tre ma men te pre ju di ca dos por
con ta de uma pos tu ra in con ce bí vel por par te da Opo -
si ção. Estra nho essa pos tu ra, por que está no jor nal:
“Lula jus ti fi ca dis cur so mo de ra do. É pre ci so ven cer.”
Ago ra, é pre ci so se pa rar o dis cur so do Lula da te le vi -
são da prá ti ca do PT na Câ ma ra e no Se na do. São
ações como esta de hoje que de mons tram a fal ta de
equi lí brio, de ma tu ri da de e de pre pa ro para as su mir
uma Pre si dên cia da Re pú bli ca. Não é as sim que se
go ver na um país. Não é com sec ta ris mo, não é com
esse tipo de pos tu ra que vai se cons tru ir uma na ção
mais igual. Se fa zem isso com os ali a dos, ima gi nem
com os ad ver sá ri os!

Qu e ro aqui la men tar essa pos tu ra, en ca mi nhar
fa vo ra vel men te ao re que ri men to de ur gên cia e di zer
que, in de pen den te men te des sa pos tu ra, ire mos, em
ou tu bro, apro var este re que ri men to e a ro la gem da dí -
vi da para Ala go as. No caso do Rio Gran de do Sul, va -
mos dis cu tir mais. No caso de Ala go as, em ou tu bro –
que ro di zer isso ao povo de Ala go as, que está nos ou -
vin do –, ire mos apro var es ses re cur sos, para que os
fun ci o ná ri os re ce bam, para que o Esta do se tor ne
adim plen te. La men to! Fiz tudo! Os ou vin tes, as se -
nho ras e os se nho res são tes te mu nhas da for ma
como a Li de ran ça do Go ver no se por tou nes ta ques -
tão. Mas, in fe liz men te, não ti ve mos re ci pro ci da de. É
bom que isso ocor ra na prá ti ca, por que é na prá ti ca
que se co nhe cem os po lí ti cos. Dis cur so de po lí ti co em 
vés pe ra de ele i ção é tudo igual. O que muda de um
po lí ti co para ou tro não é o que ele fala, é o que ele faz. 
A nos sa prá ti ca é uma, e, in fe liz men te, a prá ti ca do PT 
é ou tra. La men to mu i to, Se na dor Edu ar do Su plicy, e
rezo para que o Lula não ga nhe a ele i ção, por que
será um de sas tre para este País.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, vai che gar o dia em que esta Casa terá
no va men te quo rum para de li be rar. Cla ro que vai!

Eu mes mo, como mem bro da Mesa, tão logo
che guei aqui, fiz, com os de ma is mem bros, uma mo -
der ni za ção do Se na do para ga ran tir, na prá ti ca, mais
pro du ti vi da de, o que aca bou acon te cen do. Se exa mi -
nar mos, ano a ano, de po is da re for ma, o que se fez,
va mos ve ri fi car o que es tou di zen do: o Se na do pas -
sou a pro du zir mais, mu i to mais.

O ide al se ria que pu dés se mos com pa ti bi li zar o
fun ci o na men to do Se na do Fe de ral com as cam pa -
nhas ele i to ra is. O ide al se ria que isso acon te ces se na
prá ti ca. Não sen do pos sí vel, te re mos que aguar dar
que as ele i ções pas sem para de li be rar mos. E re pe tin -
do o que o Se na dor Ro me ro Jucá dis se, va mos apro -
var, sim, a ro la gem da dí vi da de Ala go as, seja quem
for o go ver na dor ele i to pelo povo de Ala go as, por que
esta é uma ques tão de in te res se do nos so Esta do.
Sem a ro la gem da dí vi da, Ala go as não man te rá o
equi lí brio fis cal, que bra rá no va men te. E o povo de
Ala go as já pa gou um pre ço enor me por des vio de
con du ta, ir res pon sa bi li da de, que bra de i ra do Esta do.
Como re pre sen tan te de Ala go as no Se na do Fe de ral,
não vou per mi tir que isso acon te ça no va men te.

Por tan to, quem quer que seja o go ver na dor ele i -
to pelo povo de Ala go as, va mos apro var a ro la gem da
dí vi da, por que já apro va mos para to dos os Esta dos
do Bra sil, e Ala go as tem di re i to, sim, de ter sua ro la -
gem apro va da.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Com a pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, o PSDB de se ja re gis trar a sua es tra -
nhe za em re la ção à po si ção do Par ti do dos Tra ba lha -
do res nes te caso.

O Blo co PSDB/PPB apo i ou a po si ção da Li de -
ran ça do Go ver no, mes mo sa ben do que está se dis -
cu tin do o in te res se de dois go ver nos es ta du a is di ri gi -
dos por Go ver na do res de Par ti dos da Opo si ção. O
Esta do de Ala go as é go ver na do pelo PSB e o Esta do
do Rio Gran de do Sul é go ver na do pelo PT.

A ale ga ção fe i ta aqui pelo emi nen te Se na dor e
que ri do com pa nhe i ro Edu ar do Su plicy foi a de que se
tra ta de uma ques tão de prin cí pio, que se ria con vic -
ção do Par ti do de que dí vi das ori un das de tí tu los emi -
ti dos para pa ga men to de pre ca tó ri os são ine xis ten -
tes, con for me de cla ra do pela Se na do ra He lo í sa He le -
na com to das as le tras.

Essa é uma pos tu ra que não re pre sen ta uma
po si ção de prin cí pio do PT, que não vo tou con tra a ro -

la gem das dí vi das da Pre fe i tu ra de São Pa u lo, onde
está uma pre fe i ta do Par ti do dos Tra ba lha do res, que
her dou tí tu los emi ti dos pelo Pre fe i to Cel so Pit ta para
pa ga men to de pre ca tó ri os. Esta Casa, ape sar de to -
das as con tro vér si as, apro vou a ro la gem da dí vi da da
Pre fe i tu ra de São Pa u lo, aí in clu í dos os tí tu los ori un -
dos do pa ga men to de pre ca tó ri os.

A ques tão de prin cí pio ale ga da hoje não o foi
na que le mo men to. Na re a li da de, por ma i or que seja o
ca ri nho, a ad mi ra ção e o apre ço que te nho pela Se na -
do ra He lo í sa He le na, temo que a ques tão de prin cí pio 
se re su ma a uma di ver gên cia po lí ti ca lo cal, no Esta do 
de Ala go as, que ter mi na re per cu tin do so bre a pos tu ra 
de fen di da aqui pelo Par ti do dos Tra ba lha do res para o
Se na do Fe de ral.

A po si ção do Blo co PSDB/PPB, por tan to, é de
não con cor dar com essa pos tu ra e de de fen der a ro la -
gem das dí vi das dos dois Esta dos, como de fen di do
pelo Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como vota o PFL, Se na dor Ro meu Tuma?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – O PFL ori -
en ta sua Ban ca da a vo tar de acor do com o Lí der do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como vota o PDT? O Se na dor La u ro Cam pos vai fa -
lar pela Li de ran ça do PDT para ori en tar a Ban ca da?

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Gos ta ria
ape nas de jus ti fi car o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil do Ca val can ti) –
Não é o mo men to pró prio, Se na dor. Ago ra é o mo -
men to para as Li de ran ças ori en ta rem suas Ban ca -
das. No mo men to da vo ta ção, V. Exª po de rá jus ti fi car
o voto. 

Como vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.

Pre si den te, no PTB a ques tão é aber ta. Pes so al men -
te, voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Como vota o PSB? (Pa u sa.)

Como vota o PL? (Pa u sa.)
Ten do os Srs. Lí de res ori en ta do suas Ban ca das, 

os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, fal ta ram o PT e o Blo co.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 

V. Exª foi o pri me i ro a fa lar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Não.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra no va men te a V. Exª.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, gos ta ria de ce der mi nha vez à Se na -
do ra He lo í sa He le na, por ser S. Exª do Par ti do dos
Tra ba lha do res.

No en tan to, que ro ain da re gis trar que, quan do,
no ano pró xi mo, o Pre si den te da Re pú bli ca for Luiz
Iná cio Lula da Sil va, como Se na dor do PT e do Go ver -
no, te rei sem pre um com por ta men to éti co e de res pe i -
to ao Re gi men to e à pa la vra jun to àque les que fo rem
da Opo si ção.

Gos ta ria de di zer que o Par ti dos dos Tra ba lha -
do res se gue...

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, se V. Exª vai ce der a pa la -
vra à Se na do ra He lo í sa He le na, V. Exª já está gas tan -
do o tem po des ti na do a S. Exª, que é de um mi nu to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Vou pe dir a Se na do ra que faça uma le i tu ra im por tan te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, que ro ape nas res pon der ao Se na dor Ge ral -
do Melo que dis se que o PT não se mos trou in dig na -
do quan do vo tou a ro la gem da dí vi da de São Pa u lo.
Meus an jos da guar da são pre ci o sos, eles des cem ao 
in fer no de cer tas pes so as, vêem o que vão fa lar e me
di zem. Estou com as no tas ta qui grá fi cas de ses sões
de 1999, de 2000, de mo di fi ca ção de re so lu ção, que
pos so ler. Mas vou en tre gar a S. Exª, in clu si ve com o
tre cho em que eu dis se que era uma “es cu lham ba -
ção”. À épo ca, o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
es ta va pre si din do a Mesa e dis se-me: “Se na do ra, por
fa vor, tire esse ter mo”. Res pon di a S. Exª que, para o
nor des ti no, “es cu lham ba ção” é co i sa que tem to dos
os des vi os de con du ta, e que S. Exª en ten des se des -
sa for ma. Fa lei tudo isso.

Só que há um de ta lhe im por tan te que deve ser
dito: quan do vo ta mos a ro la gem da dí vi da de São Pa -
u lo não foi por ca u sa de pre fe i tu ra, mas por ca u sa do
Ban co do Bra sil, por que o Ma luf fez um “acor dão”
trans fe rin do as le tras, que eram do Ba nes pa, para o
Ban co do Bra sil, o que po de ria que brar o Ban co, co i -
sa que nin guém quer. Ago ra, ban que i ro e em pre i te i ro
que fi ze ram par te de ope ra ção fra u du len ta, po dem
que brar e bri gar na Jus ti ça por pelo me nos 15 anos.

Exis te um de ta lhe ob je ti vo que nin guém está
lem bran do. To dos nós não te mos obri ga ção de es tar
tra ba lhan do? Pois en tão que se con vo que uma re u -
nião para sex ta-fe i ra, que es ta re mos aqui. Não há
pro ble ma al gum. Con vo que a re u nião para sex ta-fe i ra 
que es ta re mos pre sen tes. Qual o pro ble ma? Não há

ne nhum. Va mos con vo car re u niões. Não es tão di zen -
do que es tão dis pos tos a tra ba lhar, que ha ve rá quo -
rum. Não há pro ble ma al gum. Con vo que para sex ta,
se gun da, sá ba do e do min go que a Opo si ção es ta rá
pre sen te, mas que se con vo que, por que a Opo si ção
ain da não de sen vol veu me ca nis mos de te le pa tia, não 
tem ja ti nho para es tar, um dia, em São Pa u lo, Ala go as 
ou Acre... Aliás, o Se na dor La u ro Cam pos não pre ci -
sa va nem de ja ti nho por que já es ta va em Bra sí lia,
mas pre ci sa va, pelo me nos, de um te le fo ne ma, uma
co mu ni ca ção, um e-mail para po der com pa re cer.
Por tan to, Sr. Pre si den te, a Opo si ção não tem pro ble -
ma al gum em tra ba lhar, com pa re cer aos tra ba lhos de
ple ná rio e vo tar as ma té ri as.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Embo ra es te ja em pro ces so de vo ta ção, pror ro go a
ses são pelo tem po ne ces sá rio para cum prir a pa u ta
da Ordem do Dia.

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para jus ti fi car meu voto con for -
me eu ha via pe di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
Após a pro cla ma ção do re sul ta do, da rei a pa la vra a 
V. Exª para jus ti fi car seu voto.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Nun ca vi
isso, não. Ex post não adi an ta; es tan do “Inês mor ta”,
não adi an ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
To das as Srªs e Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

(Con ti nua a ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem. Eu gos ta ria de ter jus ti fi ca do meu
voto, e não sei por que não me foi dada a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na dor, em bo ra eu es te ja cum prin do o Re gi men to
Inter no, pelo qual a jus ti fi ca ção é fe i ta após a pro cla -
ma ção do re sul ta do, V. Exª está in sis tin do, en tão lhe
con ce do a pa la vra.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Não, se
é de po is, es pe ro, aguar do. Eu po de ria ter fa la do pelo
PDT, mas não quis, por que é uma po si ção pes so al.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Per fe i ta men te, aguar do.

(Con ti nua a ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, ama nhã con ti nu a rá sen do de li be ra ti va a ses -
são, mes mo ten do sido es go ta das as ma té ri as cons -
tan tes da Ordem do Dia?

16868 Quinta-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

    231SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Há uma pa u ta de ses são de li be ra ti va para ama nhã,
sal vo de ci são em con trá rio dos Srs. Lí de res.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si -
den te, o PFL pre fe re que a ses são seja não de li be ra ti -
va, ama nhã. Não sei se V. Exª, Se na dor Re nan Ca lhe -
i ros, con cor da ou não.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, es ta mos com aque la ori en ta ção do acor -
do da re u nião dos Lí de res com a Mesa. Não ve mos,
ab so lu ta men te, ne ces si da de al gu ma de se rem ou vi -
dos os Lí de res, des de que seja uma ses são de li be ra -
ti va con vo ca da pela Mesa, ou, en tão, con vo ca da pe -
los Lí de res. A ori en ta ção que es ta mos se guin do é
exa ta men te esta, que, aliás, foi en ten di da como le gal, 
re gu la men tar, re gi men tal e cons ti tu ci o nal, hoje, pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Sen -
do as sim, des de que con vo ca da pela Mesa, na for ma
do acor do, qual quer re u nião pode, sim, acon te cer. Foi 
esse o en ten di men to da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Pre si dên cia man tém a ses são para ama nhã.

(Pro ce de-se à ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – A 
Mesa pro cla ma rá o re sul ta do.

Vo ta ram SIM 19 Srs. Se na do res; e NÃO, 08.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 27 vo tos.
Ve ri fi ca da a fal ta de quo rum, de acor do com o

art. 293, in ci so VIII, sus pen de re mos a ses são por dez
mi nu tos, após o que será re a ber ta, pro ce den do-se à
nova vo ta ção.

Se, de acor do com o in ci so IX, ain da as sim for
con fir ma da a fal ta de nú me ro, fi ca rá adi a da a vo ta ção, 
que será re i ni ci a da, ao vol tar a ma té ria à de li be ra ção
do Ple ná rio.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, para uma ques tão de or dem.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para uma ques tão de or dem. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, em re la ção ao art. 342 do Re gi -
men to Inter no, “o re que ri men to de ur gên cia será con -
si de ra do pre ju di ca do se não hou ver nú me ro para vo -
ta ção”.

Assim, esse re que ri men to de ur gên cia já está
pre ju di ca do, vis to que não hou ve nú me ro para vo ta -
ção. É esse o en ten di men to de V. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não; es tou en ten den do, de acor do com o art. 293,
que está sus pen sa a ses são por dez mi nu tos. Fa re -
mos nova vo ta ção e, aí sim, ve ri fi ca da a fal ta de quo -
rum, fi ca rá adi a da a vo ta ção, fi can do pre ju di ca do o
re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pela or dem, an tes de ser sus pen sa a ses são, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Per gun to se,
sem pre ju í zo de, em dez mi nu tos, re to mar mos a vo ta -
ção, em vir tu de de al gum Se na dor – e re fi ro-me à Se -
na do ra Ma ri na Sil va – ter uma co mu ni ca ção im por -
tan te a fa zer, se po de ría mos uti li zar es ses dez mi nu -
tos, se hou ver acor do, para co mu ni ca ções?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Não há acor do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Qu e ro di zer a V. Exª que es tou exa ta men te cum prin do 
o Re gi men to, tal qual o exi gi do pelo Blo co de Opo si -
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ção. Por tan to, está sus pen sa a ses são por dez mi nu -
tos, de acor do com o Re gi men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – 
Sr. Pre si den te, en tão V. Exª vai re a brir o pa i nel, de -
po is? Por que, de po is, não es ta re mos aqui.

Mu i to obri ga da.

(Sus pen sa às 18 ho ras e 37 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 18 ho ras e 46 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está re a ber ta a ses são.

Va mos re pe tir a vo ta ção.
Con vo co as Srªs e os Srs. Se na do res que se en -

con tram nas de pen dên ci as da Casa a com pa re ce rem 
ao ple ná rio, para exer ce rem o voto. (Pa u sa.)

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se a nova ve ri fi ca ção de vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De cla ro en cer ra da a vo ta ção.

Vo ta ram Sim 12 Srs. Se na do res e Não, 3.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 15 vo tos.
Não hou ve quo rum.

Fica pre ju di ca do o Re que ri men to nº 492, de
2002, bem como o Re que ri men to nº 493, de 2002,
tam bém lido no Expe di en te da pre sen te ses são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos para
sua jus ti fi ca ção de voto.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para ex pli -
ca ção pes so al. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, pa re ce ser to tal men te inú til a mi nha fala a não
ser sob o as pec to que pre ten do co men tar.

Sou do PDT. Ouvi o no bre Se na dor Ge ral do
Melo, um dos Par la men ta res que mais res pe i to e ad -
mi ro, di zer que ha via uma in con gruên cia en tre os pe -
tis tas pre sen tes que se es ta vam opon do à apro va ção
do re gi me de ur gên cia. Sen do do PDT, não pos so ser
in clu í do en tre aque les que vo ta ram ape nas por ques -
tão par ti dá ria.

A dú vi da que jus ti fi ca o meu voto con trá rio a
essa ro la gem da dí vi da de Ala go as re fe re-se à exis -
tên cia na que le Esta do de uma sen ten ça tran si ta da
em jul ga do que con si de ra nu los os pre ca tó ri os que
es ta mos vo tan do.

Se apro vás se mos a ro la gem da dí vi da, os pre -
ca tó ri os ju di ci al men te de cla ra dos nu los se ri am re -
pris ti na dos. Ha ve ria uma re cu pe ra ção da vi ta li da de
para que os ban que i ros, os es pe cu la do res e aque les
que usu fru í ram das ne go ci a tas dos pre ca tó ri os pu -
des sem re ce ber as im por tân ci as dos tí tu los que o Ju -
di ciá rio de cla rou nu los.

Pos so até es tar co me ten do al gu ma in jus ti ça,
mas, na con vic ção de que são es ses os fa tos ocor ri -
dos, não que ro res ta be le cer o vi gor e abrir a pos si bi li -
da de de que os de ten to res des ses tí tu los po dres e in -
va li da dos re ce bam es sas im por tân ci as. 

Se ria um ab sur do que eu não as su mis se essa
po si ção. Falo em meu nome in di vi du al. Não quis fa lar
pelo PDT, par ti do a que per ten ço. Pre ten do tam bém
es ta be le cer a di fe ren ci a ção. Não voto de acor do com
in di ca ções e par ti da ris mos.

Era o que ti nha a es cla re cer. Voto con tra.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Embo ra já te nha en cer ra do o tem po da pre sen te ses -
são, por de fe rên cia às Se na do ras Mar lu ce Pin to e
Ma ri na Sil va, fa cul ta rei 10 mi nu tos para cada uma
caso de se jem pro nun ci ar-se.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A SRA. MARLUCE PINTO  (PMDB – RR) – Sr.

Pre si den te, o meu pro nun ci a men to vai além do tem po 
con ce di do. A não ser que de i xe para fazê-lo ama nhã,
pois me pa re ce que ha ve rá ses são de li be ra ti va.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Ha ve rá ses são de li be ra ti va ama nhã.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se o
tem po fos se um pou co mais lon go... Tam bém não sei
se para a Se na do ra Ma ri na Sil va dez mi nu tos re sol -
vem. Pa re ce-me que S. Exª já saiu.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
S. Exª pe diu a ins cri ção, Se na do ra Mar lu ce Pin to. Por
isso, es tou con ce den do-lhes a pa la vra, di vi din do o
tem po en tre V. Exªs.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se
fos se pos sí vel con sul tá-la... E, se S. Exª não re tor nar,
po de ri am me ser con ce di dos os vin te mi nu tos?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se na do ra Mar lu ce Pin to, ape lo a V. Exª, se seu pro -
nun ci a men to não pu der ser fe i to em dez mi nu tos, para 
que o faça ama nhã, quan do terá tem po bas tan te.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – E se 
essa dis cus são es ten der-se além do ho rá rio pre vis to?

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais dis cus são. O ho rá rio já en cer rou, Se na -
do ra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – 
V. Exª tem a pa la vra, pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, a Se na do ra Ma ri na Sil -
va fa ria um re gis tro de um mi nu to. Então, a Se na do ra
Mar lu ce Pin to pode ocu par os vin te mi nu tos. A Se na -
do ra Ma ri na Sil va teve de re ti rar-se. Por tan to, a Se na -
do ra Mar lu ce Pin to terá os vin te mi nu tos, por que a
Se na do ra Ma ri na Sil va saiu e que ria ape nas fa zer um
úni co re gis tro. 

Con tra a ti ra nia das ma i o ri as, pro nun ci a ram-se
Mon tes qui eu, Ben ja min Cons tant, Ale xis Toc que vil le,
Ja mes Ma di son, Rosa Lu xem burg, Edmund Bur ke,
Han nah Arendt: “onde a mi no ria não é ou vi da, não
pre va le ce a de mo cra cia”. É isso o que o PT re pu dia.

Por tan to, a Se na do ra Mar lu ce Pin to terá vin te
mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do, por tan to, a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce
Pin to.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Se -
na do ra Ma ri na Sil va, V. Exª de se ja fa lar an tes de
mim?

A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Não,
Se na do ra Mar lu ce Pin to. V. Exª pode fa lar. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e

Srs. Se na do res, no dia 1º de fe ve re i ro de 2003, 2/3
des tas ca de i ras que com põem o ple ná rio do Se na do
da Re pú bli ca de ve rão ter no vos ocu pan tes.

Ini ci a re mos, na que le dia, a qüin qua gé si ma se -
gun da le gis la tu ra, cu jos man da tos dos no vos Se na -
do res irão até 1º de fe ve re i ro de 2011.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ve nho hoje a esta tri bu -
na para di ri gir al gu mas pa la vras aos bra si le i ros em
ge ral e ao meu povo de Ro ra i ma em par ti cu lar.

Insis to, mais uma vez, no ex tra or di ná rio po ten ci -
al de ri que zas de nos sa re gião Nor te, com ên fa se ao
po ten ci al de Ro ra i ma. Nos so Esta do, com seus
240.140 qui lô me tros qua dra dos, além das in cal cu lá -
ve is ri que zas mi ne ra is ain da ador me ci das no sub so -
lo, na su per fí cie es ban ja ri que za em fa u na e flo ra;
pos sui far tu ra de ma nan ci a is de água doce e ex tra or -
di ná rio po ten ci al agro pas to ril em suas ter ras fér te is e
far tas.

Para sin te ti zar, nos so ecos sis te ma é do ta do de
ex ce len tes pro pri e da des fí si cas e de qua li da des to po -
grá fi cas in ve já ve is, que fa ci li tam as prá ti cas de me ca -
ni za ção. Tudo isso, sem fa lar no cli ma fa vo rá vel du -
ran te os 12 me ses do ano, com chu vas ini ci an do no
mês de maio e só ter mi nan do em ou tu bro, com pre ci -
pi ta ção apro xi ma da de 1.200 mi lí me tros, ca rac te rís ti -
cas que nos di fe ren cia dos de ma is Esta dos da Fe de -
ra ção e que, se uti li za das com ra ci o na li da de e ob je ti -
vi da de, não ape nas ga ran ti rão o abas te ci men to do
mer ca do con su mi dor nas en tres sa fras, como tam -
bém po de rão abas te cer a de man da de grãos ve ri fi ca -
dos nos Esta dos de Ron dô nia, do Ama zo nas, do
Pará, do Ma ra nhão e até mes mo de ou tras re giões
des te imen so País.

Mais do que pro va dos es tão es ses al vis sa re i ros
da dos.

Re cen te es tu do efe tu a do pela Embra pa afir ma
que Ro ra i ma tem dis po ní ve is, para uti li za ção ime di a -
ta, 1 mi lhão e 450 mil hec ta res de cer ra dos – mais co -
nhe ci dos como áre as de la vra do pela po pu la ção lo cal 
– pro pí ci os ao cul ti vo de grãos. To da via, de acor do
com o Le van ta men to Sis te má ti co da Pro du ção Agrí -
co la re a li za do pelo IBGE, me nos de 50 mil hec ta res
fo ram plan ta dos, ou seja, todo o plan tio se res trin giu a 
2,8% de toda a área dis po ní vel.

La men tá vel, Sr. Pre si den te, essa do lo ro sa cons -
ta ta ção. Ro ra i ma, com todo esse his tó ri co, di an te da
cres cen te de man da dos mer ca dos con su mi do res de
grãos, su bu ti li za seu po ten ci al pro du ti vo.

Acres cen te-se que, con si de ra da a área de la -
vra dos dis po ní vel, po de ri am ain da ser plan ta dos 700
mil hec ta res de soja, 450 mil hec ta res de mi lho, 50 mil
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de ar roz de se que i ro e ou tros 250 mil de ar roz ir ri ga -
do. Com as mé di as atin gi das pe los pro du tos e os pre -
ços vi gen tes, Ro ra i ma, se con tas se com pro gra mas e
re cur sos cer tos, po de ria pro du zir apro xi ma da men te 6 
mi lhões de to ne la das de grãos anu al men te, o que
cor res pon de ria a mais de 6% da pro du ção na ci o nal. A 
co mer ci a li za ção de tal sa fra mo vi men ta ria qua se
R$1,5 bi lhão, re ver ten do em in cal cu lá ve is be ne fí ci os
para a eco no mia lo cal.

Mas, para a con cre ti za ção de tudo isso, pre ci sa -
mos dis por de tec no lo gi as que ob je ti vem sus ten tar o
pro gres so do se tor. Pre ci sa mos im plan tar, de for ma
de fi ni ti va e efi caz, uma po lí ti ca de de sen vol vi men to
ca paz de ala van car o se tor pri má rio e, con se qüen te -
men te, toda a eco no mia do Esta do. Impõe-se, ur gen -
te men te, que se jam es ta be le ci das me di das agre gan -
tes que pos sam de fla grar uma po lí ti ca mais con sis -
ten te de de sen vol vi men to agro pe cuá rio, fun da men ta -
da nas de man das de Ro ra i ma e na pers pec ti va de
seu se tor pro du ti vo, den tre as qua is aque las que avul -
tam a ge ra ção de em pre go e de ren da. Pre ci sa mos
ape nas de uma po lí ti ca ra ci o nal e pro gra ma da, com
pro je tos e re cur sos de fi ni dos, di ri gi das para a agri cul -
tu ra, a pe cuá ria e o hor ti fru ti gran je i ro, nos sas prin ci -
pa is e pri me i ras vo ca ções, para que, em pou quís si mo 
tem po, pos sa mos pro var nos sa fan tás ti ca con di ção
de ex tra or di ná ria fron te i ra agrí co la.

To dos sa be mos, Sr. Pre si den te, que é por meio
da união de for ças que os re sul ta dos se fa zem. E afir -
mo para V. Exª, para meus co le gas Se na do res e para
todo o Bra sil, que o povo ro ra i men se ja ma is cru zou os 
bra ços. Ao con trá rio, com mu i ta gar ra e de ter mi na -
ção, há mu i to vem fa zen do sua par te para uma me re -
ci da e mais jus ta con di ção só cio-eco nô mi ca. 

Mi nha par te em prol de Ro ra i ma tam bém ve nho
fa zen do e, a exem plo de ago ra, ja ma is de i xa rei de
fazê-lo en quan to for ças ti ver e en quan to uma mão er -
gui da se fi zer na mul ti dão, dis pos ta à luta em fa vor de
um fu tu ro me lhor, como este de acor dar Ro ra i ma para 
sua vo ca ção mais in trín se ca: a vo ca ção agro pas to ril,
si nô ni mo de far tu ra, em pre go e ren da.

Por um de ver de jus ti ça, por uma sa tis fa ção que
devo àque le povo des te mi do e ou sa do, um povo que
não mede es for ços para pre ser var sua his tó ria e que
se or gu lha de ser mar co vivo a de mar car nos sas lon -
gín quas fron te i ras, co lo co em suas mãos um pe que -
no re la tó rio de par te do que, ao lon go dos anos, ve -
nho fa zen do para a re a li za ção de nos sos an se i os. Na
ver da de, uma pe que na pres ta ção de con tas, uma sín -
te se de mi nhas ações pra ti ca das nos úl ti mos anos e
que tam bém con tri bu í ram para que che gás se mos

onde es ta mos, tor nan do-nos ap tos à re a li za ção de
so nhos bem ma i o res.

SÍNTESE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES
Ações em Prol do Esta do
Con so li da ção do novo Esta do:

Au to ra de uma das emen das que, na Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, ele vou o ex-ter ri tó rio a
Esta do de Ro ra i ma, na Cons ti tu i ção de 1988 – Sr. Pre -
si den te, para fa zer jus ti ça, que ro re gis trar que V. Exª
con tri bu iu com sua emen da para o re sul ta do po si ti vo.

Dí vi da Exter na:
Úni ca res pon sá vel pe los tra ba lhos que re dun -

da ram na as sun ção da dí vi da ex ter na do novo Esta do 
pelo Te sou ro Na ci o nal (dí vi da her da da do ex-ter ri tó -
rio, em 1991). A dí vi da de US$85 mi lhões (im pa gá vel
e cu jos ju ros san gra ri am qua se na to ta li da de os par -
cos re cur sos do Esta do por tem po ini ma gi ná vel), ao
ser as su mi da pela União, per mi tiu ao pri me i ro go ver -
na dor ele i to, en tre inú me ras ou tras obras de re le van te 
in te res se so ci al, a pre pa ra ção fí si ca do novo Esta do
para seu ple no fun ci o na men to: a cons tru ção da hi dre -
lé tri ca do Ja ta pú e o as fal ta men to da BR–174, nos
tre chos de Mu ca jaí até Ca ra ca raí e de Boa Vis ta até
Pa ca ra i ma.

PRODUTORES RURAIS
Li be ra ção de ver bas jun to ao Mi nis té rio da Agri -

cul tu ra, du ran te os anos de 1991 a 1995, para aqui si -
ção de se men tes e sa ca ri as, que fo ram dis tri bu í das
aos pe que nos pro du to res ru ra is no Esta do, e tam bém 
a com pra de ve í cu los para uso dos téc ni cos agrí co las
em apo io aos co lo nos.

CURSO DE MEDICINA DA UFRR
Em Bra sí lia, vi a bi li zei a au to ri za ção para a ins ta -

la ção da Fa cul da de de Me di ci na na UFRR e, após a
con clu são do cur so pela pri me i ra tur ma, tam bém vi a -
bi li zei o re gis tro do cur so, que ga ran tiu aos re cém-for -
ma dos e aos mé di cos o ple no di re i to ao exer cí cio da
pro fis são.

AERONAVES
a) Jun to ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra, con se gui a 

do a ção de duas ae ro na ves para uso do Go ver no do
Esta do, sen do um Xin gu e um Cess na.

b) Jun to ao ex tin to Mi nis té rio da Admi nis tra ção
Fe de ral, vi a bi li zou a aqui si ção de mais três ae ro na -
ves: um King-Air e dois Ban de i ran tes, a pre ços sub si -
di a dos, aba i xo do va lor de mer ca do;

c) Li be ra ção de par te dos re cur sos que vi a bi li -
za ram as cons tru ções e a aqui si ção de equi pa men tos 
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do He mo cen tro e do Cen tro de Di ag nós ti co com Ima -
gem, em Boa Vis ta;

d) Li be ra ção de par te dos re cur sos que vi a bi li -
za ram a rede de dis tri bu i ção de água po tá vel da Ca pi -
tal, sede dos mu ni cí pi os do in te ri or e al gu mas vi las e
ma lo cas. Res sal ta-se que, em 1994, Boa Vis ta foi
con si de ra da “ci da de-mo de lo” no que si to de sa ne a -
men to em pes qui sa na ci o nal, des ta can do-se como a
úni ca ca pi tal bra si le i ra com 100% de aten di men to à
co mu ni da de com água po tá vel en ca na da;

e) Li be ra ção dos re cur sos, a fun do per di do, no
va lor de US$5,750 mi lhões, por meio do Ban co Inte -
ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), para a cons -
tru ção das cin co la go as de es ta bi li za ção (tra ta men to
de re sí du os só li dos), que ocu pam 50 hec ta res do mu -
ni cí pio de Boa Vis ta;

f) Li be ra ção de re cur sos de di ver sas fon tes –
com ên fa se aos pro gra mas so ci a is do Go ver no e me -
di an te emen das ao Orça men to Ge ral da União – que
pos si bi li ta ram a cons tru ção de inú me ras cre ches,
abri gos de am pa ro à ter ce i ra ida de, cen tros de la zer,
es co las na ca pi tal, Boa Vis ta, e no in te ri or;

g) Li be ra ção de ver bas que ga ran ti ram a aqui si -
ção de par te dos ma te ri a is que re sul ta ram na cons -
tru ção, em re gi me de mu ti rão, de apro xi ma da men te 5
mil (cin co mil) ca sas po pu la res no Ba ir ro Pin to lân dia,
bem como para a cons tru ção das ca sas do con jun to
SOS Ha bi ta ção.

Fa la rei, ago ra, das ações em prol dos Mu ni cí pi os.
No Mu ni cí pio de Boa Vis ta, na área da edu ca -

ção, me di ei a aqui si ção de ve í cu los para trans por te
es co lar; a cons tru ção de es co las ru ra is nas co mu ni -
da des in dí ge nas de Bala e Cam po Ale gre; a cons tru -
ção de es co la mu ni ci pal no Jar dim Equa to ri al e o
aten di men to a cri an ças em cre ches.

Nas áre as de es por te, la zer e tu ris mo, hou ve a
con clu são de qua dra po li es por ti va co ber ta no ba ir ro
de Nova Ci da de e a cons tru ção de mais qua tro qua -
dras po li es por ti vas co ber tas em es co las mu ni ci pa is.

Nas áre as de meio am bi en te e in fra-es tru tu ra,
hou ve a cons tru ção de sis te ma de es go ta men to sa ni -
tá rio nos ba ir ros Pin to lân dia e San ta Te re za; a im plan -
ta ção de áre as de pro te ção am bi en tal; obras para
con tro le de en chen tes, ca na li za ção e dra ga gem; a
cons tru ção de 20 açu des; a dre na gem do Iga ra pé Ca -
xan gá; de bu e i ros nos ca na is Ca xan gá, Mi ran di nha
na Av. Ge tú lio Var gas; a dre na gem de áre as en dê mi -
cas nos ba ir ros de San ta Te re za e Cam ba rá e a pa vi -
men ta ção as fál ti ca de 186km de ruas e ave ni das be -
ne fi ci an do di re ta men te 24 mil fa mí li as.

Nas áre as de agri cul tu ra e pe cuá ria hou ve a
aqui si ção de ma tri zes de gado le i te i ro para de sen vol -
vi men to da pe cuá ria no mu ni cí pio; o Pro gra ma Na ci o -
nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar – Pro -
naf; o de sen vol vi men to da cul tu ra de mi lho e soja; a
im plan ta ção de sis te ma de ener gia so lar em 12 ma lo -
cas in dí ge nas per ten cen tes tam bém à ci da de de Boa
Vis ta.

Na área de sa ú de cito os equi pa men tos: duas
uni da des mó ve is de sa ú de cons tan te de um ôni bus
equi pa do com con sul tó rio mé di co e odon to ló gi co e
ou tro com apa re lho para con sul tas of tal mo ló gi cas e
con fec ção de ócu los, am bos do ta dos de ar-re fri ge -
ra do.

Hos pi ta is e pos tos de sa ú de: con clu são das
obras e equi pa men to do Hos pi tal Ge ral de Boa Vis ta;
cons tru ção e equi pa men to do Cen tro de Sa ú de de
Ca ra nã; con clu são do Pos to de Sa ú de do Pri cu mã,
am pli a ção do Pos to de Sa ú de de Vila Lago Gran de;
cons tru ção de sis te ma de dre na gem para o con tro le
da ma lá ria; re for ma e am pli a ção do Cen tro de Con tro -
le de Zo o no ses; con clu são e equi pa men to do Hos pi -
tal Infan til San to Antô nio.

Li be ra ção de re cur sos para con tro le de en de mi -
as: ações de con tro le da ma lá ria, den gue, tu ber cu lo -
se, han se nía se, le ish ma ni o se, có le ra; ações bá si cas
de vi gi lân cia sa ni tá ria em ali men tos e cri a dou ros de
ani ma is; pro gra ma de con tro le de qua li da de em es ta -
be le ci men tos pres ta do res de ser vi ços; con tro le de ra -
i va ur ba na e ou tras zo o no ses; pro gra ma de re du ção
da mor ta li da de in fan til; cons tru ção de ba nhe i ros em
re si dên ci as de fa mí li as de ba i xa ren da.

No de sen vol vi men to, in dús tria e co mér cio: re for -
ma e mo der ni za ção do Mer ca do São Fran cis co, re for -
ma e am pli a ção do mer ca do no ba ir ro dos Bu ri tis e
Mer ca dos dos ba ir ros São Vi cen te e Pin to lân dia; pro -
mo ção do Pólo Mo ve le i ro de Boa Vis ta. Aqui vale res -
sal tar, Sr. Pre si den te e no bres co le gas, que o Esta do
não dis pu nha de um se ca dor de ma de i ra. Os fa bri -
can tes in dus tri a li za vam mó ve is que logo apre sen ta -
vam de fe i tos por que não ha via como se car con ve ni -
en te men te a ma de i ra. A cons tru ção des se pólo, veio a 
sa nar essa de fi ciên cia com a ins ta la ção do se ca dor
de ma de i ra, além de duas em pi lha de i ras, um ca mi -
nhão novo para trans por te de ma té ria-pri ma e um ôni -
bus para trans por tar os ope rá ri os, tudo com re cur sos
por mim con se gui dos. 

Cons tru ção de pon tes so bres os Rios Ca u a me e 
Ta bo ca no anel viá rio em Boa Vis ta, e cons tru ção do
úni co vi a du to, o Pery Lago. 

No Mu ni cí pio de Alto Ale gre: in fra-es tru tu ra,
apo io a pro je tos de in fra-es tru tu ra eco nô mi ca e so ci -

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16873

SETEMBRO 2002236    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



al; pa vi men ta ção de ave ni das com co lo ca ção de me i -
os-fios e sar je tas.

Em Ama ja ri, a cons tru ção de um ar ma zém; a
aber tu ra e re cu pe ra ção de 44,3km de es tra das vi ci -
na is nos pro je tos de as sen ta men to em Te pe quém,
Ama ja ri e Bom Je sus fo ram con quis tas que me or gu -
lho de ter pro por ci o na do àque las co mu ni da des.

No Mu ni cí pio de Nor man dia:, área de edu ca ção
em pe nhei-me para a aqui si ção de ve í cu los des ti na -
dos ao trans por te es co lar; na área de in fra-es tru tu ra
con se gui re cur sos para a pa vi men ta ção da ave ni da
prin ci pal com can te i ro e ilu mi na ção; bem como ser vi -
ços de dre na gem na sede do mu ni cí pio. Obras que
ain da es tão an da men to mas cujo be ne fí cio já são vi -
sí ve is .

No Mu ni cí pio de Pa ca ra i ma tam bém está sen do
exe cu ta do – com pre vi são de tér mi no até o fi nal des te
mês – um pólo es por ti vo com a cons tru ção de uma
pra ça, no va lor de R$550 mil.

No Mu ni cí pio de São João da Ba li za: pro pi ci ei a
aqui si ção de uni da de mó vel de sa ú de com con sul tó -
rio mé di co e odon to ló gi co; a exe cu ção de sis te ma de
dre na gem para o con tro le de ma lá ria, cuja obra está
em tér mi no de exe cu ção, e cons tru ção de 34km de
es tra das vi ci na is.

Em São Luiz do Ana uá, a área de sa ú de, foi be -
ne fi ci a da com a aqui si ção de uni da de mó vel de sa ú -
de, tam bém mé di ca e odon to ló gi ca; a cons tru ção de
58km de es tra das vi ci na is, sen do 43km no PA/Bon su -
ces so e 15km no PA/Inte gra ção; e, na in fra-es tru tu ra
ur ba na, du pli ca ção da BR-210.

No Mu ni cí pio do Bon fim, na área de edu ca ção e
ha bi ta ção, a aqui si ção de ve í cu los para trans por te es -
co lar; a cons tru ção de ca sas po pu la res – sen do que
uma par ce la no va lor de R$ 110.000,00 foi li be ra da na 
ges tão an te ri or e ou tra nes ta ad mi nis tra ção, cuja obra 
o atu al pre fe i to já ina u gu rou, to ta li zan do re cur sos da
or dem de R$ 350.000,00 

Qu an to ao de sen vol vi men to agrá rio e in fra-es -
tru tu ra, a cons tru ção e re cu pe ra ção de 72,90km de
es tra das vi ci na is; a cons tru ção de dois gal pões co mu -
ni tá ri os; poço ar te si a no; e rede de ele tri fi ca ção ru ral
trou xe ines ti má vel be ne fi cio às co mu ni da des de Ta -
bo ca e Vi lhe na.

Na ges tão an te ri or lu tei por re cur sos para a
aqui si ção de um tra tor; gra de ara do ra; gra de ni ve la -
do ra; plan ta de i ra con ven ci o nal; car re ta agrí co la para
6 to ne la das com ro das; e dois ca mi nhões para es co a -
men to da pro du ção agrí co la.

Nes te ano con se gui mais cin co tra to res, com
res pec ti vos aces só ri os (car ro ças e gra des ara do ras)
para be ne fi ci ar os pe que nos pro du to res ru ra is.

A agri cul tu ra e a pe cuá ria, con ta ram com o meu
em pe nho para o de sen vol vi men to do Pro gra ma La -
vou ras Co mu ni tá ri as por meio da aqui si ção de um
con jun to de me ca ni za ção agrí co la (kit la vou ra), com
tra to res e pa tru lha agrí co la me ca ni za da. 

A área de sa ú de foi con tem pla da com re cur sos
da or dem de R$ 250.000,00 que pos si bi li ta ram a
aqui si ção de uni da de mó vel de sa ú de, com con sul tó -
rio mé di co e odon to ló gi co, a cons tru ção de uni da des
sa ni tá ri as do mi ci li a res para po pu la ção de ba i xa ren -
da (150 ba nhe i ros) além de do ta ção, já li be ra da, no
va lor de R$ 300.000,00 para obras de dre na gem, cuja 
con clu são está pre vis ta para me a dos des te mês. 

Imple men ta ção do pro gra ma de aten di men to
aos des nu tri dos e ges tan tes em ris co nu tri ci o nal –
Pro gra ma Le i te é Sa ú de.

No Mu ni cí pio de Ca ra ca raí: cons tru ção e re cu -
pe ra ção de 113km de es tra das vi ci na is; nas lo ca li da -
des: Ita, Ser ra Dou ra da, Co ju bim, Rio Dias, São José
e Novo Pa ra í so; além da cons tru ção de um gal pão co -
mu ni tá rio e uma es co la ru ral; na RR/170 e dois pos tos 
de sa ú de; sen do um em Ser ra Dou ra da e ou tro na
RR/170.

O Se tor de De sen vol vi men to, Indús tria e Co -
mér cio con tou com me lho ri as ha bi ta ci o na is; me di an te 
cons tru ção de ca sas po pu la res nas lo ca li da des de
Pe tro li na do Nor te e Vis ta Ale gre.

Mu ni cí pio de Can tá. 
Edu ca ção: aqui si ção de ve í cu los para trans por -

te es co lar, e cons tru ção de duas uni da des es co la res
do en si no fun da men tal.

Espor te, la zer e tu ris mo: cons tru ção de cen tro
de la zer, tu ris mo e ar te sa na to, com mon tan te já au to -
ri za do e pago da or dem de R$780.000,00.

Meio am bi en te e in fra-es tru tu ra: ur ba ni za ção do 
Iga ra pé Su cu ri ju; pa vi men ta ção de vias ur ba nas na
sede do Mu ni cí pio; cons tru ção de 88,50km de es tra -
das vi ci na is; re cu pe ra ção de 25,20km; cons tru ção de
pon te es ta que a da so bre o rio Ca chor ro; cons tru ção
de rede de ele tri fi ca ção ru ral nos pro je tos Qu i ta u au;
Ca xi as; União e Espe ran ça.

A Agri cul tu ra e a pe cuá ria fo ram am pla men te
be ne fi ci a das pela aqui si ção de ma tri zes de gado le i -
te i ro para a fe i ra agro pe cuá ria do Can tá; aqui si ção de
con jun to de me ca ni za ção agrí co la cons tan te de 08
tra to res agrí co las, 08 car ro ças, 08 gra des ara do ras e
tri lha de i ras dan do su por te aos tra ba lha do res ru ra is e
per mi tin do-lhes o sus ten to de suas fa mí li as. O Mu ni -
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cí pio foi con tem pla do, tam bém, com uma re tro es ca -
va de i ra que fa cul tou a cons tru ção de açu des pos si bi -
li tan do a cri a ção e co mer ci a li za ção de pe i xes em pe -
que na es ca la, me lho ran do a ren da de pe que nos pro -
du to res. 

Na área de sa ú de, hou ve a aqui si ção de uma
uni da de mó vel de sa ú de, tam bém com con sul tó rio
mé di co e odon to ló gi co e ar re fri ge ra do.

Pro gra ma de aten di men to aos des nu tri dos e
ges tan tes em ris co nu tri ci o nal – Pro gra ma Le i te é
Sa ú de.

Infra-es tru tu ra: cons tru ção de ba nhe i ros em re -
si dên ci as de ba i xa ren da.

De sen vol vi men to, in dús tria e co mér cio: cons tru -
ção de rede elé tri ca para ele tri fi ca ção ru ral; cons tru -
ção de ca sas po pu la res no âm bi to do Pro gra ma Ha bi -
tar Bra sil e Pro gra ma de Ge ra ção de Ren da.

Fo ram cons tru í das mais de 150 ca sas po pu la -
res, as qua is fo ram li be ra das em duas eta pas.

Foi pos sí vel tam bém, por in ter mé dio de re cur -
sos ob ti dos no âm bi to do Pro gra ma de Ge ra ção de
Ren da do Go ver no Fe de ral, a cons tru ção de um
Cen tro de Ge ra ção de Ren da para ca pa ci ta ção
pro fis si o nal.

Mu ni cí pio de Ira ce ma.
Na área de edu ca ção: aqui si ção de ve í cu los

para trans por te es co lar no va lor de R$50.000,00.
De sen vol vi men to agrá rio e in fra-es tru tu ra:

cons tru ção e re cu pe ra ção de 124,2km de es tra das
vi ci na is; cons tru ção de gal pão co mu ni tá rio e de
rede de ele tri fi ca ção ru ral com trans for ma do res, be -
ne fi ci an do os Pro je tos de Assen ta men to JAPÃO;
MARANHÃO E MASSARANDUBA, com re cur sos
da or dem de R$ 2.086.768,76.

Sa ú de: Infra-es tru tu ra em sa ú de: obras de sis te -
ma de es go ta men to sa ni tá rio (500.000,00).

Mu ni cí pio de Ca ro e be
Edu ca ção: aqui si ção de ve í cu los para trans por -

te es co lar.
Pre vi dên cia So ci al: Cons tru ção de Cen tro de

Ge ra ção de Empre go e Ren da.
Espor te, La zer e Tu ris mo: cons tru ção de Cen tro

de La zer, Tu ris mo e Arte sa na to (R$780.000,00).
Meio Ambi en te e Infra-Estru tu ra: pa vi men ta ção

de vias ur ba nas na sede do Mu ni cí pio (R$800.000,00).
Re cur sos da or dem de R$ 3.025.295,00 apli ca -

dos na Cons tru ção e re cu pe ra ção de 209,36km de es -
tra das vi ci na is; (vi ci na is 4, 35, 36 e 38); cons tru ção de 
rede de ele tri fi ca ção ru ral e aqui si ção de 305 trans for -
ma do res para ele tri fi ca ção ru ral no Pro je to de Assen -
ta men to do JATAPU.

Agri cul tu ra e Pe cuá ria: aqui si ção de ma tri zes de 
gado le i te i ro para a fe i ra agro pe cuá ria de Ca ro e be;
aqui si ção de Pa tru lha Mo to me ca ni za da, com pos ta
de: Pá Me câ ni ca, Pa trol e duas Ca çam bas; aqui si ção
de con jun tos de me ca ni za ção agrí co la; dois ca mi -
nhões, oito tra to res, com car ro ças e gra des ara do ras
des ti na das ao aten di men to a fa mí li as ca ren tes atra -
vés do Pro gra ma La vou ras Co mu ni tá ri as

Na par te de sa ú de: aqui si ção da Uni da de Mó vel
de Sa ú de (uma am bu lân cia apa re lha da para aten di -
men to emer gen ci al e trans por te de do en tes tam bém
para a ca pi tal; pro gra ma de aten di men to aos des nu -
tri dos e ges tan tes em ris co nu tri ci o nal – Pro gra ma Le -
i te é Sa ú de; exe cu ção de ser vi ços de dre na gem para
con tro le de ma lá ria; obras de sis te ma de es go ta men -
to sa ni tá rio. Estão sen do exe cu ta dos ser vi ço de es go -
to como e de dre na gem, to ta li zan do, as duas obras
R$ 1.440.000,00. Há mais obras em Entre Rios, que
per ten ce a Ca ro e be. Esta mos, no mo men to, as fal tan -
do ruas em Entre Rios.

De sen vol vi men to, in dús tria e co mér cio: cons tru -
ção de rede ele tri fi ca ção ru ral, cons tru ção de ba nhe i -
ros e do mi cí li os de ba i xa ren da.

Mu ni cí pio de Mu ca jaí
Espor te e tu ris mo: re cur sos para a cons tru ção

do Pólo de La zer e Tu ris mo. Obra igual às que fo ram
re a li za das no Can tá e no Ca ro e be. A de Mu ca jaí está
sen do con clu í da. As três obras to ta li za ram R$
2.260.000,00 (dois mi lhões e du zen tos e ses sen ta mil 
re a is).

Infra-es tru tu ra ur ba na: pa vi men ta ção de ruas
ur ba nas com co lo ca ção de me i os-fios, e de sar je tas,
no va lor de R$800.000,00.

De sen vol vi men to Agrá rio e Infra-Estru tu ra: cons -
tru ção de 96,60km de es tra das vi ci na is; re cu pe ra ção 
de 30km; cons tru ção de cen tro co mu ni tá rio; cons tru -
ção de pos tos mé di cos e de po ços ar te si a nos nos
Pro je tos de Assen ta men to do Su ma u ma, Vila Nova; e
li be ra ção de re cur sos no mon tan te de R$150.000,00
para au xí lio aos pro du to res e re cu pe ra ção de pro pri -
e da des ru ra is em épo cas de que i ma das.

Mu ni cí pio de Ro ra i nó po lis
Edu ca ção: aqui si ção de ve í cu los para trans por -

te es co lar (02 Kom bis); cons tru ção de es co la no Ba i -
xo Rio Bran co e de duas es co las ru ra is em as sen ta -
men tos. Essa es co la do Rio Bran co foi cons tru í da na
Vila Cota.

De sen vol vi men to Agrá rio: cons tru ção de
176,5km de es tra das vi ci na is nos Pro je tos de Assen -
ta men to Ana uá, Inte gra ção e Equa dor. 
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Infra-es tru tu ra ur ba na: apo io a pro je tos de in -
fra-es tru tu ra ur ba na, eco nô mi ca e so ci al; cons tru ção 
de 26 ca sas po pu la res; cons tru ção de um ter mi nal
ro do viá rio – com li be ra ção de ver ba atra vés do pro -
gra ma Ca lha Nor te; no va lor de R$ 466 mil re a is, pa vi -
men ta ção de vias ur ba nas com pas se i os e me i os-fios. 
Só para essa obra, fo ram des ti na dos R$1.400.000,00.

Agri cul tu ra e pe cuá ria: aqui si ção de 10 tra to res
agrí co las, com 10 car ro ças, 10 gra des ara do ras, 10
tri lha de i ras e 6 ca mi nhões gran des além de pa tru lha
me ca ni za da, cons tan do de um tra tor de es te i ra, uma
pá me câ ni ca e dois ca mi nhões bas cu lan tes equi pa -
dos. Os re cur sos já es tão em pe nha dos na Su fra ma e
se rão li be ra dos até o fi nal do pró xi mo mês. 

Sa ú de: aqui si ção de uni da de mó vel de sa ú de
(am bu lân cia equi pa da e apa re lhos de ele tro car di o -
gra ma e ul tra-so no gra fia); exe cu ção de ser vi ços de
dre na gem para con tro le de ma lá ria, obra no va lor de
400 mil re a is, a cons tru ção de ba nhe i ros do mi ci li a res
no va lor de R$968 mil, as sim como a exe cu ção de
ser vi ços de es go ta men to sa ni tá rio, cu jas obras es tão
em an da men to de man dan do re cur sos da or dem de 2
mi lhões de re a is.

Sr. Pre si den te, es tou con vic ta de que Ro ra i ma
se tor na rá, em bre ve pal co de uma gran de re vo lu ção
agrá ria. Te mos con di ções para isso e ire mos con ti nu -
ar nos sa luta para que, num fu tu ro não dis tan te, se
tor ne pos sí vel aos que hoje la vram a ter ra e dela ti ram 
o seu sus ten to, re sul ta dos mais fa vo rá ve is.

Nós, da ban ca da Fe de ral de Ro ra i ma, tra ba lha -
mos in ten sa men te para que o nos so Esta do se in si ra
no ce ná rio na ci o nal como uma pu jan te pro mes sa de
pro gres so e de sen vol vi men to, re a li da de que já po de -
mos cons ta tar pelo que foi aci ma ex pos to.

Era o que ti nha a di zer,
Obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Ma ria do Car mo
Alves, Car los Be zer ra e Ro me ro Jucá en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
para tra tar de um tema a que ve nho de di can do uma
aten ção es pe ci al nos úl ti mos me ses: a ati vi da de le i te -
i ra no Esta do de Go iás. 

Sr. Pre si den te, a pe cuá ria le i te i ra atra ves sa um
pe río do con tur ba do no Esta do que re pre sen to. À pri -

me i ra vis ta, essa afir ma ção pa re ce ab sur da, se le var -
mos em con ta que Go iás é o se gun do ma i or pro du tor
de le i te do País, com 2,4 bi lhões de li tros pro du zi dos
em 2001. Po rém há uma ques tão de li ca da de sen ro -
lan do-se por trás des ses nú me ros as tro nô mi cos: a
pre cá ria si tu a ção de mi lha res de pe cu a ris tas que ex -
tra em do le i te sua fon te de ren da.

A luta de cer ca de 65 mil pro du to res em Go iás
con sis te, es pe ci al men te nos úl ti mos dois anos, em
ven der o le i te aci ma do pre ço de cus to. O cus to de
cada li tro de le i te pro du zi do che ga a R$ 0,45 em al gu -
mas re giões. Em ju lho, os pro du to res re ce be ram so -
men te R$ 0,37 por li tro. 

Em ou tras pa la vras: a mar gem de lu cro, quan do
exis te, é tão pe que na, que já se ob ser va em Go iás um 
pro ces so la men tá vel: a eva são dos pro du to res da ati -
vi da de le i te i ra. Cin co anos atrás, um mi lhão e du zen -
tos mil pe cu a ris tas de di ca vam-se à pro du ção de le i te
em todo o Bra sil. Hoje são 800 mil. Os le i lões apre -
sen tam ou tro in dí cio in con tes tá vel da eva são. O nú -
me ro de ma tri zes le i te i ras le i lo a das, só no pri me i ro
se mes tre des te ano, já su pe rou todo o vo lu me de
2001.

Essas e ou tras dis tor ções na ca de ia pro du ti va
le i te i ra le va ram a Assem bléia Le gis la ti va do Esta do
de Go iás a cons ti tu ir a cha ma da CPI do Le i te, con clu -
í da em de zem bro de 2001. O re la tó rio fi nal da CPI ex -
pôs ques tões ain da mais gra ves. Há in dí ci os de car te -
li za ção, já que as cin co ma i o res in dús tri as be ne fi ci am 
jun tas mais de 56% do le i te go i a no. A CPI re ve lou
tam bém que as in dús tri as pa gam pre ços me no res
aos pro du to res or ga ni za dos em co o pe ra ti vas, o que
su ge re uma ten ta ti va de bo i co tar es sas as so ci a ções.
Além dis so, as in dús tri as não re pas sam aos pro du to -
res os in cen ti vos que elas re ce bem dos pro gra mas
Fo men tar e Pro du zir. 

Além des ses pro ble mas, Sr. Pre si den te, os pe -
cu a ris tas de fron tam-se ain da com a fal ta de nor mas
que es ta be le çam cri té ri os mo der nos de tec no lo gia e
hi gi e ne na co le ta de le i te. A já fa mo sa e tão aguar da -
da Por ta ria Nº 56, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, su pri -
ria essa la cu na, po rém o Go ver no Fe de ral pro te la in -
sis ten te men te sua pu bli ca ção há mais de dois anos.
Os pro du to res de le i te de Go iás, mes mo os pe que -
nos, es tão pre pa ra dos para re ce bê-la e ade quar-se a
ela, com a ple na cons ciên cia de que a nor ma é ne -
ces sá ria, sen do um dos fa to res que cer ta men te aju -
da rá essa clas se a sair da cri se atu al.

De mi nha par te, Sr. Pre si den te, não te nho pou -
pa do es for ços para apo i ar os pe cu a ris tas de Go iás.
Pro va dis so é o Re que ri men to Nº 564/2001, por meio
do qual so li ci tei ao Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça e à
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Se cre ta ria de Di re i to Eco nô mi co (SDE) in for ma ções
acer ca de in fra ção à or dem eco nô mi ca que es ta ria
ocor ren do no mer ca do de le i te em Go iás. 

Após aguar dar por mais de três me ses por uma
so lu ção con cre ta dos pro ble mas, re i te rei pe ran te o
Mi nis té rio da Jus ti ça a so li ci ta ção que fi ze ra em ou tu -
bro, des sa vez pelo Re que ri men to 26/2002. Em res -
pos ta, a SDE de ci diu apro fun dar as in ves ti ga ções
com base no re la tó rio fi nal da CPI do Le i te e em es -
cla re ci men tos pres ta dos pe las in dús tri as. O trâ mi te
das ave ri gua ções pre li mi na res, con tu do, está em per -
ra do, pois a SDE aguar da a ma ni fes ta ção de ou tras
Assem bléi as Le gis la ti vas que te nham ins ta la do CPIs
se me lhan tes à de Go iás.

Sr. Pre si den te, há cin co me ses, em ou tro pro -
nun ci a men to que fiz so bre a ques tão do le i te, qua li -
fi quei as pro vi dên ci as da SDE de “in su fi ci en tes, in -
fru tí fe ras e inex pres si vas”. La men to di zer que a
SDE não me for ne ceu in for ma ções que jus ti fi cas -
sem uma mu dan ça de jul ga men to. Fica, des sa for -
ma, re gis tra da a mi nha in dig na ção com a for ma va -
ga ro sa com que uma ques tão tão cru ci al vem sen do 
tra ta da. Re i te ro meu com pro mis so de pos tar-me
lado a lado com os pro du to res em sua luta por con -
di ções jus tas de tra ba lho.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu -
na des ta Casa, nes ta opor tu ni da de, para te cer co -
men tá ri os so bre um tema que con si de ro dos mais
opor tu nos e fun da men ta is para o de sen vol vi men to
ade qua do de nos sa ju ven tu de no con tex to de mo der -
ni da de que já é uma re a li da de para as fa mí li as de ma -
i or po der aqui si ti vo e que, ago ra, se pre ten de di fun dir
em ní vel na ci o nal.

Re fi ro-me à ex po si ção dos jo vens, nos la res e
nas es co las, ao con ta to com os com pu ta do res, prin ci -
pal men te quan do li ga dos à rede mun di al de com pu ta -
do res, a Inter net.

Não po de mos de i xar de con si de rar a pre sen ça
cres cen te e dis se mi na da dos com pu ta do res em nos -
sas vi das pes so a is e pro fis si o na is, sen do in ques ti o -
ná vel o fato de que não se pode mais pres cin dir de
seu uso e co nhe ci men to bá si co para a so bre vi vên cia
de nos sa vida so ci al ple na. A te le vi são de hoje será o
com pu ta dor de ama nhã, po rém com uma gran de di fe -
ren ça: se na TV, que sa be mos a ori gem da in for ma -
ção, já te mos di fi cul da de de con tro lar a pro gra ma ção,
ima gi nem na Inter net, onde os pon tos de di fu são são
in con tá ve is e de di fí cil – ou qua se im pos sí vel – lo ca li -
za ção?

Da mes ma for ma, são ine gá ve is os be ne fí ci os
ad vin dos da ex plo são da Inter net, que per mi tiu a uni -
ver sa li za ção de in for ma ções de to dos os lu ga res do
pla ne ta, com pou quís si mas ex ce ções, dis po ni bi li zan -
do a quem es ti ver co nec ta do, em ve lo ci da de e qua li -
da de sur pre en den tes, uma gama de co nhe ci men tos
an tes im pen sá vel de ser ob ti da.

No en tan to, os com pu ta do res, po ten tes fer ra -
men tas de tra ba lho, de es tu do, de la zer e de co nhe ci -
men to, en cer ram pe ri go po ten ci al, no uso da Inter net,
uma vez que a li ber da de de aces so a in for ma ções
ina de qua das e im pró pri as é uma fa ce ta ne ga ti va e,
in fe liz men te, pre sen te na nos sa vida uma vez que
nos sos jo vens es tão ex pos tos, des de a mais ten ra
ida de, a esse tipo de ma te ri al.

Te mas adul tos e, pior ain da, si tes de por no gra fia 
e vi o lên cia es tão pre sen tes e não de vem ser fran que -
a dos às cri an ças e ado les cen tes, sob pena de es tar -
mos in ci tan do-os a pro ce di men tos cri mi no sos e de -
tur pa do res de sua for ma ção.

Sr. Pre si den te, mes mo nos mi lha res de jo gos
dis po ní ve is para uso em com pu ta do res, li ga dos ou
não à Inter net, exis te uma ex pres si va ma i o ria de jo -
gos ele trô ni cos que de man dam ações vi o len tas ou de 
con tra ven ção para o su ces so dos ob je ti vos em jogo.
Isso é tam bém al ta men te per ni ci o so à for ma ção de
nos sa ju ven tu de.

O que fa zer, en tão? A pre ven ção é a me lhor sa í -
da, o que sig ni fi ca que se deve atu ar na for ma ção de
co nhe ci men to e cons ciên cia dos res pon sá ve is pela
edu ca ção nos la res e nas es co las. Os pais e pro fes -
so res pre ci sam ter uma for ma ção bá si ca em com pu -
ta ção, que os au to ri ze a ava li ar e de ci dir so bre a con -
ve niên cia de uso do com pu ta dor por um jo vem, para
uti li zar jo gos ou na ve gar pela Inter net, res trin gin -
do-lhe a li ber da de de aces so, quan do isso não se
con fi gu rar ade qua do e con tri bu ti vo.

Srªs e Srs. Se na do res, a for ma ção a que me re -
fi ro deve ser cla ra e abran gen te quan to ao po ten ci al
dos com pu ta do res para o bem e para o mal, sem ro -
de i os quan to às pos si bi li da des de seu uso ina de qua -
do e aos ma le fí ci os daí ad vin dos.

A re vo lu ção tec no ló gi ca e a so ci e da de da in for -
ma ção são re a li da des con sa gra das em ní vel mun di al, 
e a in te gra ção de nos sos jo vens a esse ce ná rio é al ta -
men te be né fi ca, mes mo in dis pen sá vel, para o pro -
gres so na ci o nal.

Assim, fa zer dos com pu ta do res par ce i ros po si ti -
vos na for ma ção das no vas ge ra ções é im pe ri o so e
tor na-se um de ver que to dos e cada um de nós deve
as su mir.
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Para tan to, é fun da men tal uma cen su ra, no sen -
ti do mais po si ti vo des se des gas ta do ter mo, para que
não per mi ta mos a cri a ção de jo vens de sen ca mi nha -
dos e cal ca dos por pa drões in cor re tos em seus va lo -
res de vida, que re dun da rão em ho mens e mu lhe res
mu i to dis tan tes dos ide a is que al me ja mos para nos -
sos fi lhos.

Essa cen su ra deve par tir de to dos nós, mas em
es pe ci al dos pais e dos nos sos edu ca do res, pois são
eles os res pon sá ve is di re tos no pro ces so en si -
no-apren di za do pelo qual pas sam nos sas cri an ças.
São eles os gran des re fe ren ci a is de con du ta, de for -
ma ção, de opi nião e de mo de lo para os nos sos jo -
vens.

O as sun to é de li ca do e com ple xo, e vem sen do
ob je to de in ten sos de ba tes no Con gres so Na ci o nal.

Não po de mos per der de vis ta essa ques tão,
pois é um pro ble ma que ten de a cres cer cada dia
mais com a de mo cra ti za ção do com pu ta dor. Por isso,
a mi nha pre o cu pa ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em sa ú de pú bli ca,
é um fa tor de ci si vo sa ber an te ci par-se ao sur gi men to
dos pro ble mas. A pre ven ção, par ti cu lar men te no que
se re fe re ao sa ne a men to bá si co e ao con tro le epi de -
mi o ló gi co, é fun da men tal para que as do en ças con ta -
gi o sas se jam con ti das an tes que se alas trem, pre ser -
van do a sa ú de de mu i tas e mu i tas pes so as. “Cor rer
atrás do pre ju í zo”, na área de sa ú de, pode ter con se -
qüên ci as de ma si a da men te gra ves para que se cons -
ti tua em op ção vá li da.

No no tó rio caso da den gue, o País pôde as sis tir, 
no úl ti mo ve rão, ao avan ço des me di do de uma epi de -
mia que apre sen ta ra de clí nio nos anos de 1999 e
2000. A in cú ria de nos so sis te ma de sa ú de, como um
todo, cus tou mo men tos de afli ção a mi lha res de bra si -
le i ros e, bem mais la men tá vel, não pôde pre ser var a
vida de mu i tos de les.

Inad mis sí vel se ria, Srªs e Srs. Se na do res, que o
País per ma ne ces se de bra ços cru za dos, aguar dan do 
uma epi de mia ain da ma i or de den gue no pró xi mo ve -
rão. No pri me i ro se mes tre de 2002, fo ram re gis tra dos
627 mil ca sos da do en ça, bem su pe ri o res aos 422 mil
com pu ta dos em todo o ano de 2001. Ade ma is, a den -
gue está cada vez mais le tal, ten do em vis ta a sua re -
in ci dên cia na for ma he mor rá gi ca, que acar re tou mais
de 90 óbi tos no cor ren te ano.

As im pres cin dí ve is me di das pro fi lá ti cas para a
den gue são de há mu i to co nhe ci das, ten do como eixo 

o com ba te à pro li fe ra ção do mos qui to trans mis sor, o
Ae des aegy pti. Escas se ia, tal vez, no Bra sil atu al, a
ins pi ra ção gran di o sa de um Oswal do Cruz, que em -
pe nhou, na pri me i ra dé ca da do sé cu lo XX, sua no tá -
vel in te li gên cia e di na mis mo em prol da sa ú de da po -
pu la ção da en tão Ca pi tal do País, in clu si ve com ba ten -
do com su ces so a mes ma es pé cie de mos qui to, res -
pon sá vel tam bém pela trans mis são da fe bre ama re la. 

A gra vi da de da si tu a ção, qua is quer que se jam
as nos sas li mi ta ções de or dem ma te ri al ou hu ma na,
exi ge ações sis te má ti cas, in ten sas e abran gen tes,
para que não con ti nu e mos a per der a guer ra con tra a
den gue.

Pa re ce-nos, en tre tan to, que as au to ri da des es -
tão, afi nal, aban do nan do a pos tu ra de um com ba te tí -
mi do ou sim ples men te iner ci al à dis se mi na ção da
den gue. De ve mos sa u dar o Pro gra ma Na ci o nal de
Con tro le da Den gue (PNCD), lan ça do no dia 24 de ju -
lho pelo Mi nis té rio da Sa ú de, como um mo men to de
mu dan ça de pos tu ra por par te do Go ver no Fe de ral. 

O pro gra ma pre vê, para o pre sen te ano, a uti li -
za ção de re cur sos su pe ri o res a R$ 1 bi lhão, sen do R$ 
900 mi lhões do or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de,
com uma con tra par ti da de R$ 130 mi lhões pro ve ni en -
te de Esta dos e Mu ni cí pi os. Foi am pli a da, as sim, em
35% a pre vi são ini ci al de in ves ti men tos no com ba te à
epi de mia em 2002. 

As me tas são, sem dú vi da, am bi ci o sas, tra du -
zin do-se na re du ção a me nos de 1% da in fes ta ção
pre di al pelo Ae des aegy pti nos 3.529 Mu ni cí pi os
bra si le i ros que re gis tram a sua pre sen ça; na re du -
ção em 50% do nú me ro de ca sos da do en ça em
2003, em re la ção ao ano cor ren te; e tam bém na re -
du ção a me nos de 1% dos óbi tos de cor ren tes da
den gue he mor rá gi ca.

Espe ra mos que já não se re pi ta a si tu a ção em
que se po le mi za va a res pe i to de qual es fe ra de go ver -
no te ria a com pe tên cia para o com ba te à den gue; ou,
em ter mos mais ane dó ti cos, se o mos qui to se ria fe de -
ral, mu ni ci pal ou es ta du al.

No caso do Rio de Ja ne i ro, o Esta do mais atin gi -
do pela epi de mia, com mais de 200 mil ca sos e 61
mor tos no ano de 2002, ob ser va mos que o Go ver no
Esta du al dá mos tras de que rer com ba tê-la com ma i or 
afin co, anun ci an do a con tra ta ção de 8.800 agen tes
de sa ú de pe los Mu ni cí pi os, com re cur sos trans fe ri dos 
pelo Esta do, a se rem en ga ja dos em ações que con -
tem plem pelo me nos seis vi si tas anu a is a cada do mi -
cí lio flu mi nen se. A Se cre ta ria de Sa ú de da Ca pi tal do
Esta do já cri ou, por meio de lei mu ni ci pal, o car go de
au xi li ar de con tro le de en de mi as e con tra ta rá por con -
cur so 3.700 pes so as. 
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Entre as ações pre vis tas pelo Mi nis té rio da Sa ú -
de, no âm bi to do PNCD, está pre vis to o tre i na men to
de cer ca de 166 mil agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de,
que pas sa rão a ori en tar a po pu la ção so bre a pre ven -
ção e o con tro le da den gue. O tra ba lho dos agen tes
será su per vi si o na do por 18 mil pro fis si o na is de en fer -
ma gem, que tam bém re ce be rão tre i na men to es pe cí -
fi co. 

Como uma das ino va ções do pro gra ma, ci te mos 
a cri a ção do Co mi tê Na ci o nal de Mo bi li za ção con tra a 
Den gue, que terá como uma de suas mais im por tan -
tes ta re fas a im ple men ta ção do Dia D na ci o nal de
com ba te à den gue, que nes te ano foi fi xa do para 23
de no vem bro, ob je ti van do en ga jar efe ti va men te a po -
pu la ção bra si le i ra na eli mi na ção dos fo cos do ve tor da 
do en ça.

São cer ta men te dig nas de apla u so, Srªs e Srs. 
Se na do res, as ini ci a ti vas que vêm sen do to ma das
para o com ba te à den gue pre vi a men te ao re cru des -
ci men to da do en ça no pe río do de ve rão, par ti cu lar -
men te na es fe ra fe de ral; em bo ra se deva la men tar a 
au sên cia da mes ma de ter mi na ção em anos an te ri o -
res, em es pe ci al após a epi de mia do iní cio do ano
pas sa do, que já mos tra va um gran de au men to de in ci -
dên cia. 

Con ta mos que os re cur sos pre vis tos se jam
efe ti va men te em pre ga dos nas ações se le ci o na das,
com ine gá ve is be ne fí ci os para o nos so povo, não
se re ve lan do ape nas atra en tes pro mes sas de pe -
río do ele i to ral.

De ve mos sa u dar tam bém a pre o cu pa ção do
Go ver no Fe de ral em cri ar uma agên cia que vi a bi li ze
um com ba te mais ágil e efi caz às epi de mi as, que con -
si de re a nova re a li da de, em que os Mu ni cí pi os de vem
as su mir as ações efe ti vas em ní vel lo cal, sob co or de -
na ção das Se cre ta ri as de Sa ú de dos Esta dos. Cabe
pri o ri ta ri a men te ao Go ver no Fe de ral o pa pel de ela -
bo rar uma po lí ti ca glo bal de pre ven ção e con tro le epi -
de mi o ló gi co, mu ni ci an do com ori en ta ções e in for ma -
ções re le van tes os ser vi ços des cen tra li za dos.

Entre tan to, a Me di da Pro vi só ria nº 33, de
19/02/2002, que cri a va a Agên cia Fe de ral de Pre ven -
ção e Con tro le de Do en ças (APEC), foi re je i ta da por
meio de ato da Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta -
dos, ten do em vis ta não apre sen tar o pré-re qui si to de
ur gên cia para ser ins ti tu í da por tal ins tru men to le gal. 

De fato, Srªs e Srs. Se na do res, uma me di da de
tal teor re quer um in dis pen sá vel apro fun da men to de
exa me e dis cus são pelo Par la men to, pois en vol ve, do
modo como foi pro pos ta, uma di ver si da de de as sun -
tos re le van tes, tais como a ex tin ção da Fun da ção Na -
ci o nal de Sa ú de (FUNASA), o des ti no de seu pes so al

e a for ma ção do qua dro de ser vi do res da APEC, as -
sim como um novo de se nho ins ti tu ci o nal do Sis te ma
de Sa ú de bra si le i ro.

Su ge ri mos, por tan to, ao Mi nis té rio da Sa ú de e à 
Pre si dên cia da Re pú bli ca, que re en vi em a pro pos ta
de cri a ção de uma Agên cia Fe de ral de Pre ven ção e
Con tro le de Do en ças ao Po der Le gis la ti vo, ago ra sob
a for ma mais ade qua da de um pro je to de lei. E que
pos sa mos aper fe i ço ar, as sim, nos sos ins tru men tos
ins ti tu ci o na is de com ba te a epi de mi as que con ti nu am 
a afli gir nos sa po pu la ção, tais como a den gue, sem
pre ju di car, de qual quer for ma, o fun ci o na men to de
nos so sis te ma de sa ú de como um todo.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Ro ra i ma é um
es ta do novo e, por isso mes mo, tem um gran de ho ri -
zon te pela fren te. É como um li vro que tem ain da mu i -
tas pá gi nas em bran co onde po de mos es cre ver nos -
sa his tó ria com os pró pri os pu nhos. Por isso mes mo,
te mos a van ta gem de cons tru ir um es ta do sem os
pro ble mas que afe tam os gran des cen tros. Por que co -
nhe ce mos os er ros dos ou tros e, as sim, as nos sas
chan ces de acer tos são mu i to ma i o res.

Apren den do com os er ros do pas sa do, po de -
mos, por exem plo, trans for mar Boa Vis ta numa ci da -
de mo de lo de pro gres so e boa ad mi nis tra ção. O
exem plo de nos sa ca pi tal deve ser um es tí mu lo para
todo o Esta do. Por que só va mos ter uma Ro ra i ma
mais jus ta, como nós que re mos, quan do to dos os mu -
ni cí pi os cres ce rem como Boa Vis ta.

E aí vem a per gun ta: como os ou tros mu ni cí pi os
po dem se apro xi mar do pro je to de sen vol vi men tis ta
de Boa Vis ta? Sim ples: bas ta que cada um cum pra a
sua par te. A pre fe i tu ra, fa zen do uma ad mi nis tra ção
ho nes ta, o go ver no do Esta do, apo i an do pro je tos im -
por tan tes para os mu ni cí pi os, e o povo, co bran do me -
lho ri as to dos os dias, sem can sar.

Eu es tou cum prin do tam bém a mi nha par te. No
Se na do, em Bra sí lia, luto di a ri a men te por pro je tos e
por re cur sos que vão aju dar Ro ra i ma a ser um Esta do 
exem plar. É uma luta ár dua e can sa ti va por que, as sim 
como eu, cen te nas de par la men ta res bus cam tra zer
re cur sos para seus es ta dos. É pre ci so, po rém, per sis -
tir, ter for ça e in fluên cia para con se guir o má xi mo de
ver bas.

Essa per sis tên cia, essa von ta de de bri gar por
Ro ra i ma não me fal tam. Por isso é que a po pu la ção
de mu i tos mu ni cí pi os de meu Esta do pode tes te mu -
nhar as obras que aju dei a re a li zar com a mi nha luta
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no Con gres so Na ci o nal. Só em São João da Ba li za fo -
ram 11 obras. Fora as emen das que já be ne fi ci a ram
os mu ni cí pi os, exis tem mu i tas pro po si ções que es tão
em dis cus são e que po dem tra zer ain da mais pro -
gres so para a nos sa po pu la ção.

O pro gres so de São João da Ba li za é um exem -
plo de que vale a pena lu tar pelo de sen vol vi men to de
nos so Esta do. Cada obra re pre sen ta uma quan ti da de
de em pre go, de tra ba lho que aju dam cen te nas de fa -
mí li as a vi ver com dig ni da de. 

Este tra ba lho que você tem em mãos é uma
pe que na pres ta ção de con tas de meu tra ba lho no
sen ti do de for ta le cer a nos sa ter ra e nos sa gen te
em nome de uma Ro ra i ma com pro me ti da com um
fu tu ro me lhor.

Mu i to obri ga do.

MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA

1 – Aqui si ção de 01 Tra tor, Equi pa men tos Agrí -
co la e 02 Ca mi nhões.

Lo ca li da de: Aten der Pro du to res.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 197.000,00
Espe ci fi ca ção: 01 Tra tor 4 x 4, 01 gra de ara do ra, 

01 gra de ni ve la do ra, 01 con jun to de la mi na pon tal 4 x
4, 01 plan ta de i ra / adu ba de i ra, 01 car re ta agrí co la e
02 ca mi nhões Agra le.

2 – Cons tru ção de 01 Cen tro de Sa ú de.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: Mi nis té rio da Sa ú de.
Va lor: R$ 200.000,00.
Estru tu ra: 03 con sul tó ri os mé di cos, 01 con sul -

tó rio odon to ló gi co, 01 far má cia, 01 ad mi nis tra ção,
01 hall de en tra da, 01 sala de es pe ra, 01 re cep ção, 
02 áre as de cir cu la ção, 01 copa, 01 de po si to e 06
ba nhe i ros.

3 – Cons tru ção de 01 Mer ca do.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 193.000,00.
Estru tu ra: 12 Box, 01 de pó si to, 01 ad mi nis tra -

ção, 02 áre as de cir cu la ção, 01 can ti na, 02 ba te ri as
de ba nhe i ros.

4 – Cons tru ção de 01 Ter mi nal Ro do viá rio.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUDAM.
Va lor: R$ 236.000,00.
Estru tu ra: 04 pla ta for mas de em bar que e de -

sem bar que de pas sa ge i ros, 01 ad mi nis tra ção, 03 sa -

las co mer ci a is (02 lo jas e 01 lan cho ne te), 01 sala
para fis ca li za ção, 02 ba te ri as de ba nhe i ros. 

5 – Cons tru ção de 01 Câ ma ra Fri go rí fi ca.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SEAS.
Va lor: R$ 147.000,00.
Estru tu ra: 01 câ ma ra para pro du tos aví co las e

pes ca dos, 01 câ ma ra para pro du tos bo vi nos e su í nos
e 01 câ ma ra para pro du tos hor ti fru ti gran je i ros.

6 – Cons tru ção de 01 Cen tro de Ca pa ci ta ção
para Jo vens e Ado les cen tes.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SEAS.
Va lor: R$ 222.000,00.
Estru tu ra: Com pos ta de 03 mó du los.
01 Cen tro de Ge ren ci a men to de Ren das – Infor -

má ti ca, equi pa do com 08 com pu ta do res.
01 Cen tro de Ge ren ci a men to de Ren das – Arte -

sa na to, mo bi li a do. 
01 Cen tro de Ge ren ci a men to de Ren das – Mar -

ce na ria, equi pa do com 01 fu ra de i ra de ban ca da, 01
fu ra de i ra ma nu al, 01 li xa de i ra ma nu al, 01 tu pia, 01
ser ra cir cu lar, 01 de sem pe na de i ra de ban ca da.

7 – Cons tru ção do Sis te ma de Abas te ci men to de 
Água.

Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: FUNASA.
Va lor: R$ 200.000,00.

8 – Cons tru ção de 100 Uni da des Sa ni tá ri as.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: FUNASA.
Va lor: R$ 170.648,00.

9 – Cons tru ção de 01 Usi na de Le i te.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 187.890,00.
Estru tu ra: 01 câ ma ra fria, 01 la bo ra tó rio, 01 sala

de pro du ção, 01 ad mi nis tra ção, 01 re cep ção, 01 aten -
di men to, 01 la va dor, 01 de pó si to e 02 ba nhe i ros.

10 – Cons tru ção de 01 Ma ta dou ro.
Lo ca li da de: Sede.
Uni da de Orça men tá ria: SUFRAMA.
Va lor: R$ 266.324,00

11 – Cons tru ção de 01 Cre che.
Lo ca li da de: Sede. 
Uni da de Orça men tá ria: Mi nis té rio da Edu ca ção.
Va lor: R$ 44.000,00.
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MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO NO
CONGRESSO NACIONAL

E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AUTOR: Se na dor Ro me ro Jucá.

1 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 130, de 1997. Au -
to ri za a cri a ção do Dis tri to Agro pe cuá rio no
Mu ni cí pio de São João da Ba li za, no Esta do
de Ro ra i ma.

Prin ci pa is ob je ti vos: Cri a ção de pólo de de sen -
vol vi men to agro pe cuá rio, au men to de ofer ta de ali -
men tos nos mer ca dos da Ama zô nia Oci den tal e, es -
pe ci al men te, dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas, o
apro ve i ta men to ra ci o nal dos re cur sos na tu ra is, a di -
mi nu i ção dos cus tos de pro du ção e co mer ci a li za ção
de pro du tos agrí co las e ex tra ti vos, a cri a ção de tra di -
ção agrí co la e a ge ra ção de no vos em pre gos na re -
gião.

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal, re -
me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

2 – Pro je tos de Leis do Se na do Nº 17, 18 e 19, de
2002. Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro 
de 1973, que apro va o Pla no Na ci o nal de Vi a -
ção, de modo a in clu ir na Re la ção Des cri ti va
das Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de -
ral, as ro do vi as que es pe ci fi ca, sob de sig na -
ção de BR-438, BR-439 e BR-440 res pec ti va -
men te.

BR-438:
Pon tos de Pas sa gem: São João da Ba li za a Ro -

ra i nó po lis – BR-174 a BR-210.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 71 km.
BR-439:
Pon tos de Pas sa gem: BR-174 – RR-202 –

RR-171 – Ui ra mu tã.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 180 km.
BR-440:
Pon tos de Pas sa gem: Mu ca jai a Alto Ale gre,

pela RR-325 e Estra da Tron co do Api aú.
Uni da de da Fe de ra ção: RR.
Exten são: 150 km.

3 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 213, de 2001.
Inclui o Mu ni cí pio de Boa Vis ta como Área
de Li vre Co mér cio.
São cri a das nos Mu ni cí pi os de Ma ca pá e San ta -

na, am bos no Esta do do Ama pá, e no Mu ni cí pio de

Boa Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma, área de li vre co -
mér cio de im por ta ção e ex por ta ção, sob re gi me fis cal
es pe ci al, es ta be le ci das com a fi na li da de de pro mo ver 
o de sen vol vi men to das re giões fron te i ri ças do ex tre -
mo nor te da que les Esta dos e de in cre men tar as re la -
ções bi la te ra is com os pa í ses vi zi nhos, se gun do a po -
lí ti ca de in te gra ção la ti no-ame ri ca na. 

O po der Exe cu ti vo de mar ca rá, áre as con ti nu as
onde se rão ins ta la das as áre as de li vre co mér cio, in -
clu in do lo ca is pró pri os para en tre pos tos de mer ca do -
ri as a se rem na ci o na li za das ou re ex por ta das.

Si tu a ção: CCJ. Aguar dan do Re la tor.

4 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 239, de 2001 –
Com ple men tar. Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a 
cri ar a Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to 
do Ama zo nas e de Ro ra i ma – RIARR, e ins ti -
tui o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
Auto-sus ten ta do da Ama zô nia Oci den tal.

Fica o Po der Pú bli co Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,
para efe i tos de ar ti cu la ção de ação ad mi nis tra ti va da
União e dos Esta dos do Ama zo nas e de Ro ra i ma, de
acor do com o que pre ce i tu am os ar ti gos 21, in ci so IX,
43, § 1º, in ci so I, e 48, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, a Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do Ama -
zo nas e Ro ra i ma – RIARR que será com pos ta pe los
Mu ni cí pi os de Ma na us, Rio Pre to da Eva, Pre si den te
Fi gue i re do, São Fran cis co do Ua tu mã, Nha mun dá,
Uru ca rá e Novo Ai rão, no Esta do do Ama zo nas, e Ro -
ra i nó po lis, São Luiz do Ana uá, São João da Ba li za,
Ca ro e be, Ca ra ca raí, Ira ce ma, Mu ca jaí, Can tá e Boa
Vis ta, no Esta do de Ro ra i ma.

O Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to
Auto-sus ten ta do da Ama zô nia Oci den tal, ou vi do os
ór gãos com pe ten tes, terá com pe tên cia para ins ti tu ir,
me di an te con vê nio, nor mas e cri té ri os para uni fi ca -
ção de pro ce di men tos re la ti vos aos ser vi ços pú bli cos, 
al can ça dos os fe de ra is, bem como os de res pon sa bi -
li da des de en tes fe de ra is e dos en tes fe de ra dos re fe -
ri dos no art. 1º des te pro je to, es pe ci al men te no que
con cer ne a ta ri fas, fre tes, se gu ros, li nhas de cré di tos
es pe ci a is para ati vi da des con si de ra das pri o ri tá ri as e
isen ção e in cen ti vos fis ca is, em ca rá ter tem po rá rio,
de fo men to a ati vi da des pro du ti vas em pro gra mas de
ge ra ção de em pre go e fi xa ção de mão-de-obra. 

Jus ti fi ca ção: A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê me -
ca nis mos po lí ti cos para vi a bi li zar o de sen vol vi men to
e ate nu ar as de si gual da des so ci a is, e eco nô mi cas im -
pos tas às re giões mais lon gín quas e pri va das de con -
di ções auto-sus ten tá ve is do país.
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Não obs tan te a exis tên cia de um pólo in dus tri al
e li vre de im pos tos na Re gião Nor te, a Zona Fran ca
de Ma na us, e a me lho ria da qua li da de de vida das ca -
pi ta is es ta du a is, as áre as pró xi mas a essa pa de ce -
ram da fal ta de re cur sos e in ves ti men tos, pú bli cos ou
pri va dos, que vi sas sem ao seu pro gres so.

Em vis ta dis to, este pro je to de lei com ple men tar, 
a exem plo de re cen te PLS nº497/99, as pi ra su pe rar o
de se qui lí brio in tra-re gi o nal que se per ce be na área si -
tu a da en tre Ma na us e Boa Vis ta, por meio de ações
que cri em cir cuns tân ci as pro pi ci as para a bus ca do
de sen vol vi men to das ati vi da des eco nô mi cas lo ca is,
do apor te de ser vi ços de in fra-es tru tu ra e da cri a ção
de em pre gos.

Tra ta-se de uma pro po si ção opor tu na, na me di -
da em que vem se mo di fi can do o con ce i to de de sen -
vol vi men to re gi o nal para in clu ir, nes sa ex pres são, re -
giões me nos fa vo re ci das e su bes pa ços di fe ren ci a -
dos, ca ren tes de uma in ter ven ção pú bli ca es pe ci fi ca,
tal qual a abran gi da por este pro je to, de gran de po ten -
ci al para a agro in dús tria, mi ne ra ção e ex plo ra ção do
tu ris mo.

Si tu a ção: CCJ. Pron ta para a pa u ta na co mis -
são.

5 – Pro je to de Re so lu ção do Se na do Nº 16, de
2001. Cria Co mis são Per ma nen te de De sen -
vol vi men to Re gi o nal e de Agri cul tu ra.

Jus ti fi ca ção: Des de a ex tin ção da Co mis são de
Agri cul tu ra do Se na do e da in cor po ra ção de suas atri -
bu i ções às com pe tên ci as da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, com a re for ma do Re gi men to Inter no de
1991, vá ri os pro je tos de re so lu ção vêm sen do apre -
sen ta dos, no sen ti do de se res ta be le cer aque la co -
mis são, sob o ar gu men to de que as ati vi da des de sen -
vol vi das no meio ru ral, por sua im por tân cia para a
eco no mia do País, de man dam tra ta men to es pe ci al,
no âm bi to do Se na do.

 Do mes mo modo, o de sa fio da re du ção das de -
si gual da des re gi o na is de ní vel de ren da, opor tu ni da -
des e con di ções de tra ba lho, im põe ao Se na do a ado -
tar uma pos tu ra mais ati va no tra to des sas ques tões,
o que se tra duz, em ter mos prá ti cos, na ne ces si da de
da cri a ção de uma co mis são per ma nen te para se
ocu par es pe ci fi ca men te com es ses as sun tos. A im -
por tân cia de se dar tra ta men to di fe ren ci a do a es ses
te mas no Con gres so Na ci o nal é re co nhe ci da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, que os exa mi na nas co mis -
sões per ma nen tes de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral e

na Co mis são da Ama zô nia e de De sen vol vi men to Re -
gi o nal.

Ou tra me di da que con si de ro im por tan te, no âm -
bi to des sas mo di fi ca ções, é a trans fe rên cia de te mas
de Di re i to Agrá rio para a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, onde será ana li sa do com as de -
ma is ma té ri as da ciên cia do di re i to, con for me pro pos -
ta de al te ra ção da alí nea d do in ci so II do art. 101do
Re gi me Inter no do Se na do.

Assim, con to com o apo io dos ilus tres Se na do -
res para apro va ção do pre sen te pro je to de re so lu ção,
que cria, no Se na do Fe de ra, a Co mis são Per ma nen te 
de De sen vol vi men to Re gi o nal de Agri cul tu ra. 

Si tu a ção: Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça,
aguar dan do pa re cer / Tra mi ta ção Con jun ta PRS
81/99.

6 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 241, de 1997.
Dis põe so bre a dis cri mi na ção pra ti ca da con -
tra ser vi do res anis ti a dos.

Jus ti fi ca ção: Eti mo lo gi ca men te, a pa la vra anis -
tia pro vém do gre go e sig ni fi ca es que ci men to, per dão
ge ral (am nes tía).

É por meio da anis tia que o po der pú bli co de cla -
ra inim pu tá ve is cer tas pes so as, to man do nu los cer tos 
atos pra ti ca dos an te ri or men te.

No di re i to pá trio, tem-se no ti cia de vá ri as anis ti -
as, sen do as mais re cen tes a que be ne fi ci ou os que
fo ram pu ni dos pela Re vo lu ção de 1964 e a pro ve ni en -
te da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que al can -
çou os que fo ram exo ne ra dos ou de mi ti dos dos ór -
gãos e en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
no pe río do com pre en di do en tre 16 de mar ço de 1990
a 30 de se tem bro de 1997. 

Acon te ce que che gou ao meu co nhe ci men to
que ór gãos do Po der Exe cu ti vo vêm pi ri ri can do toda
sor te de dis cri mi na ção con tra es ses ser vi do res, tais
como a pro i bi ção de se apo sen ta rem, de se rem ce di -
dos ou trans fe ri dos e até ano ta ções nas fi chas fun ci o -
na is e nos con tra-che ques, onde, no es pa ço re fe ren te 
ao re gi me ju rí di co do ser vi dor, cons ta ANS (anis ti a do) 
e não RJU (Re gi me Ju rí di co Úni co).

Assim, como tais ab sur dos não po dem ser ad -
mi ti dos apre sen to à ele va da apre ci a ção dos meus
ilus tres Pa res o pre sen te Pro je to que co í be tais prá ti -
cas e trans for ma em fal ta fun ci o nal gra ve qual quer
pro ce di men to que vise a dis cri mi nar os ser vi do res fe -
de ra is e pe las leis em vi gor, não po den do pre va le cer
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qua is quer res quí ci os quan to à si tu a ção pre té ri ta des -
ses fun ci o ná ri os. 

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal e
re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

7 – Pro je to de Emen da à Cons ti tu i ção Nº 19, de
1999. Alte ra o § 5º do ar ti go 169, da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, para atri bu ir ao ser vi dor não es -
tá vel, que for exo ne ra do, o di re i to à in de ni za -
ção pre vis ta na que le dis po si ti vo.

Jus ti fi ca ção : A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de
1998, a Re for ma Admi nis tra ti va, pre viu, na re da ção
dada ao art. 169 da Lei Ma i or, os me ca nis mos que
per mi tem aos en tes pú bli cos ade quar as suas des pe -
sas de pes so al aos li mi tes fi xa dos em lei com ple men -
tar. Essas al te ra ções de ter mi nam a exo ne ra ção de
ser vi do res pú bli cos es tá ve is e não-es tá ve is quan do
aque las des pe sas ul tra pas sa rem os li mi tes es ta be le -
ci dos.

Assim, efe ti va men te, a EC nº 19, de 1998, de -
ter mi nou que um ser vi dor pú bli co pu des se per der o
seu car go sem ter dado ca u sa para isso. Cer ta men -
te, essa per da não pode ocor rer sem a obe diên cia
aos prin cí pi os que pre si dem a Admi nis tra ção Pú bli -
ca, como os da im pes so a li da de e da pu bli ci da de,
sob a pena de nu li da de. Entre tan to, re co nhe ça-se,
a mo di fi ca ção em tela tra duz a pos si bi li da de de
uma es pé cie de “exo ne ra ção sem jus ta ca u sa” do
ser vi dor pú bli co.

A pró pria Emen da, re co nhe cen do isso, pre viu a
in de ni za ção para os ser vi do res es tá ve is que per de -
rem o car go por ex ces so de gas tos. Não es ten deu
ela, no en tan to, essa in de ni za ção para os ser vi do res
não-es tá ve is. Ora, não há, no caso, dis tin ção en tre as
duas hi pó te ses. A in de ni za ção deve ocor rer exa ta -
men te por que a exo ne ra ção por ex ces so de des pe sa
não é uma pena. O ser vi dor que a so fre, in de pen den -
te men te de ser es tá vel ou não, é ví ti ma de uma con -
jun tu ra pela qual ele não é di re ta men te res pon sá vel.

Não nos pa re ce, daí, jus to, dis cri mi nar o ser vi dor
não-es tá vel, uma vez que, aqui, a sua si tu a ção é si mi lar
à do es tá vel, ca ben do, ain da, adi tar que aque les ser vi -
do res que con tam, mu i tas ve zes, mais de dez anos de
ser vi ço pú bli co, via de re gra, in gres sa ram na Admi nis -
tra ção sob o re gi me da Con so li da ção das Leis do Tra -
ba lho, com di re i to ao Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço, per den do-o quan do fo ram trans fe ri dos, com -
pul so ri a men te, para re gi mes ju rí di cos es ta tu tá ri os.

Des ta for ma, com o ob je ti vo de cor ri gir essa
ques tão, apre sen ta mos a pre sen te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal, es ten den do a in de ni za ção pre vis ta na
Re for ma Admi nis tra ti va aos ser vi do res não-es tá ve is.

Res sal te-se que van ta gem se me lhan te já exis te 
no âm bi to da União. Tra ta-se da in de ni za ção para o
ser vi dor não-es tá vel que per der o car go sem ter dado
ca u sa para tal, pre vis ta no § 7º do art. 243 da Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990, acres cen ta do
pela Lei nº 9.527, de 10 de de zem bro de 1997.

Si tu a ção: Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça.
Pron ta para a Ordem do Dia na Co mis são. 
8 – Pro je to de Lei do Se na do Nº 121, de 1995. Dis -

põe so bre a ex plo ra ção e o apro ve i ta men to
de re cur sos mi ne ra is em ter ras in dí ge nas.

Jus ti fi ca ção: É de no tó rio co nhe ci men to o ba i xo
apro ve i ta men to do po ten ci al mi ne ral exis ten te no ter -
ri tó rio bra si le i ro e os enor mes pre ju í zos que isso ca u -
sa a nos sa eco no mia. Se al gu mas im por tan tes me di -
das de mo der ni za ção des se se tor for mam pro pos tas
pelo Go ver no em 1994, atra vés de cin co pro je tos de
lei en vi a dos ao Con gres so Na ci o nal, ou tras não me -
nos re le van tes ain da es tão para se rem ado tas, en tre
as qua is a que se re fe re à ex plo ra ção e apro ve i ta men -
to de re cur sos mi ne ra is em ter ras in dí ge nas.

A Cons ti tu i ção de 1988 deu per mis si bi li da de e o 
Esta tu to do Índio, de de mo ra da tra mi ta ção no Con -
gres so Na ci o nal, tam bém re gu la a ma té ria, em con -
so nân cia com o que está pre vis to no pre sen te pro je to. 
Entre tan to, por ser um di plo ma mais abran gen te em
re la ção às co mu ni da des in dí ge nas, o Esta tu to de -
man da es tu dos mais com ple xos que es tão di fi cul tan -
do sua apro va ção de fi ni ti va pelo Le gis la ti vo, e por
con se qüên cia amar ra do a so lu ção para a gra ve ques -
tão da mi ne ra ção em áre as in dí ge nas.

O pre sen te pro je to, por ser de ma té ria mais res -
tri ta, fa ci li ta rá a sua apre ci a ção e me re cen do a apro -
va ção, fun ci o na rá como uma gran de ala van ca ao
nos so de sen vol vi men to, ten do ain da o mé ri to de eli -
mi nar as ca u sas dos gra ves con fli tos ge ra do res de
ma lé fi cos re sul ta dos para os nos sos ir mãos ín di os.

Vale res sal tar que a pro pos ta que ago ra apre -
sen to já foi ob je to de am pla dis cus são quan do do de -
ba te re a li za do so bre o Esta tu to do Índio a que me re -
fe ri. Par ti ci pa ram des se de ba te, alem do De par ta -
men to Na ci o nal de Pro du ção Mi ne ral – DNPM, Co or -
de na ção Na ci o nal dos Geó lo gos – CONAGE, Con se -
lho Indí ge na Mis si o ná rio – CIMI, Fe de ra ção das
Asso ci a ções dos Enge nhe i ros de Mi nas – FAEMI, Fe -
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de ra ção Na ci o nal dos Enge nhe i ros – FNE, Fun da ção
Na ci o nal do Índio – FUNAI, Insti tu to Bra si le i ro de Mi -
ne ra ção – IBRAN, Nú cleo de Di re i tos Indí ge nas –
NDI, e o Sin di ca to Na ci o nal da Indus tria de Esta nho. 

Por tan to, o nos so ob je ti vo, ao apre sen tar mos
como pro je to o ex ce len te tra ba lho, fru to o de ba te e do
en ten di men to, e, so bre tu do po der co la bo rar para
apres sar uma so lu ção que, nos ter mos pro pos tos,
con fi gu ra-se como da ma i or im por tân cia para os nos -
sos ín di os e o nos so País, cri an do, com a sua apro va -
ção, o ca mi nho para a so lu ção de con fli tos e para um
novo pro ces so de de sen vol vi men to para as co mu ni -
da des in dí ge nas.

Si tu a ção: Apro va do no Con gres so Na ci o nal e
re me ti do à Câ ma ra dos De pu ta dos.

MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BALIZA

EMENDAS APROVADAS NO PLANO
PLURIANUAL 2000 – 2003

INFRA-ESTRUTURA
AUTOR: Se na dor Ro me ro Jucá

As ações pre vis tas nas emen das, para Ro ra i ma, 
se rão obri ga tó ri as até 2003. 

1 – Inte ri o ri za ção da Ener gia de Guri em Ro ra i ma.
Pro gra ma: Ener gia no Eixo Arco Nor te
Va lor: R$ 4.000.000,00

2 – Cons tru ção de Pon te so bre o Rio Ja ta pu em
Ca ro e be.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te. 
Va lor: R$ 1.000.000,00.

3 – Re cu pe ra ção da Ro do via BR – 210 / RR.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 3.000.000,00.

4 – BR – 174 / RR, Ade qua ção do Pe rí me tro Urba -
no em Mu ca jai.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

5 – BR – 174 / RR, Ade qua ção e Du pli ca ção de
Tre cho de Pe rí me tro Urba no em Boa Vis ta.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 4.000.000,00.

6 – BR – 174 / RR, Ade qua ção de Tre cho de Pe rí -
me tro Urba no em Ro ra i nó po lis.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

7 – BR – 210 / RR, Ade qua ção de Tre cho de Pe rí -
me tro Urba no em São Luiz do Ana uá.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

8 – Implan ta ção da Hi dro via Rio Ne gro / Rio
Bran co.

Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

9 – Me lho ra men to do Por to de Ca ra ca raí.
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 3.000.000,00.

10 – BR – 401 / RR, Cons tru ção do Tre cho Bon -
fim / Nor man dia. 
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

11 – Cons tru ção do Anel Viá rio de Boa Vis ta
(RR).
Pro gra ma: Cor re dor Fron te i ra Nor te.
Va lor: R$ 1.000.000,00.

12 – Cons tru ção de Cen tro Inte gra do de Aten di -
men to à Mu lher.
Pro gra ma: Aten di men to à Mu lher.
Va lor: R$ 4.200.000,00.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di -
ná ria de ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 48, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 48, de 2002 (nº 1.087/2001, na Câ -
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ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Ra di o clu be Jor nal Meia Pon te a exe cu -
tar ser vi ço e ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Pi re nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 503, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 50, de 2002 (nº 1.105/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Nova FM de Ber nar -
di no de Cam pos – ACRNBC/FM a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ber nar di no de
Cam pos, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 451, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 51, de 2002 (nº 1.109/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda tro pi cal na ci da de de Bra gan ça, Esta do do
Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 393, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 62, de 2002 (nº 1.178/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção Ce a ren se de Pes -
qui sa e Cul tu ra para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são 
so no ra na ci da de de For ta le za, Esta do do Ce a rá,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 399, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 101, de 2002 (nº 1.191/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ara ça tu ba, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 440, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, 
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 6 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 16, de
2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na o per cen tu al de cin co
dé ci mos por cen to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre ren da e so bre pro du tos in dus tri a li za dos para apli -
ca ção pe las Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or
na Ama zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
485, de 2002, do Se na dor Ger son Ca ma ta, so li ci tan -
do a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei
do Se na do nº 147, de 2001, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 33 
mi nu tos.)

(OS 18786/2002)
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O SR. PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
(Ra mez Te bet) – De cla ro aber ta a 1ª Re u nião do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que se des ti na à
ele i ção de seu Pre si den te e Vice-Pre si den te. Qu e i -
ram to mar as sen to nos lu ga res que lhes es tão re -
ser va dos.

Antes, po rém, de dar as boas-vin das aos Srs.
Con se lhe i ros, ele i tos pelo Con gres so Na ci o nal no úl -
ti mo dia 5 de ju nho, peço li cen ça para fa zer um bre ve
his tó ri co, para que fi que re gis tra do nos Ana is do Con -
se lho, acer ca dos fa tos que re sul ta ram na sua cri a -
ção, ele i ção e, fi nal men te, na sua ins ta la ção no dia de 
hoje.

Pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 e ins ti -
tu í do pela Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991,
re sul tan te de Pro je to de Lei de ini ci a ti va do sa u do so
Se na dor Pom peu de Sou za, o Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al co me çou a re ce ber as pri me i ras in di ca -
ções de no mes para in te grá-lo em 1992, por ini ci a ti va
de vá ri as en ti da des e de Par la men ta res.

Des de en tão, as Me sas que di ri gi ram o Se na do
en con tra ram di fi cul da des para ins ta lar o Con se lho,
como, por exem plo, 1) a de fi ni ção de cri té ri os para a
in di ca ção dos re pre sen tan tes; 2) a re gu la men ta ção
de um sis te ma de ele i ção pelo Con gres so Na ci o nal;
3) a au sên cia de en ti da des re pre sen ta ti vas de ca rá ter 
na ci o nal de al gu mas ca te go ri as pro fis si o na is den tre
aque las pre vis tas no art. 4º da ci ta da Lei; 4) e, por fim,
a exis tên cia, às ve zes, de mais de uma en ti da de re -
pre sen ta ti va de dois des ses seg men tos, no caso, o da 
im pren sa es cri ta e o da te le vi são.

Vá ri as me di das fo ram to ma das para su pe rar es -
ses obs tá cu los.

Em 1995, o Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se -
na dor José Sar ney, con sul tou os Mi nis tros de Esta do
das Co mu ni ca ções, da Cul tu ra e do Tra ba lho so bre a
exis tên cia de ca das tros das en ti da des re pre sen ta ti -
vas de clas se re la ci o na das no ci ta do dis po si ti vo. E, de 
pos se da re la ção de en ti da des for ne ci da pelo Ti tu lar
da Pas ta das Co mu ni ca ções, so li ci tou a es sas ins ti tu -
i ções que in di cas sem no mes para o Con se lho. 

Nes se mes mo ano, re u ni das no Fó rum Na ci o nal 
pela De mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção, as en ti da des
na ci o na is re pre sen ta ti vas dos se to res con tem pla dos
na Lei en ca mi nha ram, a tí tu lo de su ges tão, à Pre si -
dên cia do Con gres so Na ci o nal, uma no mi na ta com -
ple ta para com por o Con se lho.

No iní cio da Ses são Le gis la ti va se guin te – por -
tan to, em mar ço de 1996 –, o Pre si den te José Sar ney
sub me teu es sas in di ca ções a to dos os Lí de res par ti -
dá ri os do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta -

dos. A Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil e a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil tam bém fo ram con vi -
da das a apre sen tar no mes, ten do esta úl ti ma se ma -
ni fes ta do dois me ses de po is.

Não se ob te ve, con tu do, con sen so quan to aos
re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, o que in ter rom peu
o pro ces so de es co lha dos mem bros do Con se lho.

Nes sa épo ca, já tra mi ta va no Se na do o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 232, de 1993, de au to ria do De -
pu ta do Cu nha Bu e no, que acres cen ta dois mem bros
à com po si ção do Con se lho, re pre sen tan do, res pec ti -
va men te, as em pre sas de pro pa gan da e os pro fis si o -
na is des sa área.

O Pre si den te José Sar ney so li ci tou, en tão, ao
Re la tor, o Se na dor Cou ti nho Jor ge, que apre sen tas se 
subs ti tu ti vo sim pli fi can do o pro ce di men to de ele i ção
do Con se lho, de for ma que esta fos se re a li za da em
cada Casa se pa ra da men te. 

O re fe ri do Subs ti tu ti vo foi apro va do em ju nho do
mes mo ano de 1996 e re me ti do à Câ ma ra dos De pu -
ta dos, para re e xa me, onde tra mi ta atu al men te, já ten -
do re ce bi do pa re ce res das Co mis sões para as qua is
foi des pa cha do.

Ou tra ten ta ti va de vi a bi li zar a ins ta la ção do Con -
se lho foi fe i ta por meio da apre sen ta ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 3, de 1995, do Con gres so Na ci o nal,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor José Edu -
ar do Du tra. Ba si ca men te, a pro po si ção de fi nia que
en ti da des re pre sen ta ti vas po de ri am su ge rir no mes
ao Con gres so Na ci o nal, que se ri am apre ci a dos por
uma Co mis são Mis ta cons ti tu í da para esse fim, an tes
de sub me ti dos ao Ple ná rio, em ses são con jun ta das
duas Ca sas.

Com a ele i ção dos mem bros do Con se lho, re a li -
za da no Con gres so Na ci o nal no úl ti mo dia 5, o pro je to 
fi cou pre ju di ca do, con for me pa re cer nes se sen ti do,
apro va do pela Mesa do Se na do.

Vale res sal tar que o Se na do Fe de ral fez in clu ir,
nas Leis Orça men tá ri as para os exer cí ci os de 1996
até a pre sen te data, do ta ção es pe cí fi ca para o Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Des de a edi ção da Lei nº 8.389, de 1991, que
ins ti tui o Con se lho, com mais ên fa se nos úl ti mos dois
anos, vá ri os Par la men ta res e re pre sen tan tes da so ci -
e da de ci vil pro nun ci a ram-se so bre a ne ces si da de de
ins ta la ção do ór gão.

Em de zem bro do ano pas sa do, anun ci ei, em
Ple ná rio que eu re to ma ria os es for ços no sen ti do de
con cre ti zar a im plan ta ção do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, con vi dan do as en ti da des re pre sen ta ti vas
dos se to res men ci o na dos nos in ci sos I a VIII do art. 4º 
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da re fe ri da Lei a en ca mi nhar, à Mesa do Con gres so
Na ci o nal, su ges tões de no mes para re pre sen tá-las.
Da mes ma for ma, so li ci tei aos Srs. Lí de res par ti dá ri os 
que in di cas sem no mes para o pre en chi men to das
cin co va gas de re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil.

Em abril des te ano, esta Pre si dên cia ado tou a
pri me i ra pro vi dên cia con cre ta no sen ti do da ins ta la -
ção do Con se lho, ten do em vis ta com pro mis so as su -
mi do com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, o
ilus tre De pu ta do Aé cio Ne ves, de efe ti vá-la an tes da
vo ta ção fi nal da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 203, de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos, e nº 5,
de 2002, no Se na do Fe de ral, que al te ra o art. 222 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir a par ti ci pa ção de
pes so as ju rí di cas no ca pi tal so ci al das em pre sas jor -
na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens.

Con vo quei e re a li zei, para esse fim, duas re u -
niões da Mesa com os Lí de res de Par ti dos e do Go -
ver no.

Na pri me i ra re u nião, re a li za da em 17 de abril,
dei co nhe ci men to aos Srs. Lí de res das in di ca ções re -
ce bi das até aque la data e de sig nei co mis são cons ti -
tu í da pe los Se na do res Car los Wil son, Pri me i ro-Se -
cre tá rio da Mesa; Ri car do San tos, Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção – que se en con tra ao meu lado
–; e Artur da Tá vo la, Lí der do Go ver no, para re ce ber
as in di ca ções das en ti da des e dos Lí de res par ti dá ri os 
e pre pa rar uma cha pa a ser le va da à apre ci a ção da
Mesa do Se na do Fe de ral e, pos te ri or men te, ao Ple -
ná rio do Con gres so Na ci o nal.

Na se gun da re u nião com os Srs. Lí de res, re a li -
za da em 14 de maio, S. Exªs dis cu ti ram as in di ca ções
cons tan tes de no mi na ta ela bo ra da pela Co mis são de
Se na do res de sig na da para esse fim na re u nião an te -
ri or. Após ma ni fes ta ções fa vo rá ve is e con trá ri as às in -
di ca ções, de ci diu-se en ca mi nhar a cha pa à Pre si dên -
cia da Câ ma ra dos De pu ta dos, para apre ci a ção e su -
ges tões de no mes.

Esta Pre si dên cia re ce beu, de ime di a to, a res -
pos ta do Pre si den te do Câ ma ra dos De pu ta dos, De -
pu ta do Aé cio Ne ves, com as al te ra ções que a Mesa e
os Lí de res Par ti dá ri os da que la Casa jul ga ram con ve -
ni en tes.

Em se gui da, esta Pre si dên cia anun ci ou, em
Ple ná rio, que as Me sas e as Li de ran ças Par ti dá ri as
de am bas as Ca sas ha vi am che ga do a um con sen so
quan to à com po si ção do Con se lho. Nes sa opor tu ni -
da de, foi lida a re la ção dos no mes su ge ri dos e con vo -
ca da Ses são do Con gres so Na ci o nal para o dia 28 de
maio, para a ele i ção dos re pre sen tan tes in di ca dos,

em cum pri men to ao dis pos to no § 2º do art. 4º da Lei
nº 8.389, de 1991. 

Não ten do sido pos sí vel re a li zá-la na que le dia,
por fal ta de quo rum, esta Pre si dên cia, sem pre de co -
mum acor do com o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, De pu ta do Aé cio Ne ves, con vo cou ou tra re u -
nião para o mes mo fim, agen dan do-a para o dia 5 de
ju nho. 

Nes se dia, fe liz men te, lo gra mos êxi to em re a li -
zar a Ses são. Esta Pre si dên cia es ta be le ceu nor mas
re gu la men tan do a ele i ção do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, que se pro ces sou com su ces so, ob ten -
do-se o se guin te re sul ta do: na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, vo ta ram 286 De pu ta dos, sen do 217 vo tos “sim”,
13 vo tos “não”, 54 vo tos em bran co e 2 vo tos nu los.
No Se na do Fe de ral, vo ta ram 58 Se na do res, sen do 49 
vo tos “sim”, 4 vo tos “não”, 5 vo tos em bran co e ne -
nhum voto nulo.

Srs. Con se lhe i ros, fiz esse re la to para, ao fi nal,
re al çar os ob je ti vos do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, qua is se jam, o de re a li zar es tu dos, pa re ce res
e re co men da ções, por so li ci ta ção do Con gres so Na -
ci o nal, so bre as sun tos como li ber da de de ma ni fes ta -
ção do pen sa men to; pro pa gan da co mer ci al de ta ba -
co, be bi das al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e
te ra pi as; ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens, en tre ou tros te mas. 

Uma vez que esta re u nião está sen do apre ci a da 
pelo País, com toda a cer te za, por meio da te le vi são,
cum pre res sal tar que o Se na do da Re pú bli ca e o Con -
gres so Na ci o nal não ad mi ti rão cen su ra de for ma al gu -
ma e ga ran ti rão sem pre a li vre ma ni fes ta ção de pen sa -
men to, nos pre ci sos ter mos da Cons ti tu i ção da Re pú -
bli ca – e isso não é uma ad ver tên cia ao Con se lho.

Assim, de cla ro em pos sa dos os Srs. Mem bros
ele i tos para o car go de Con se lhe i ros ti tu la res e su -
plen tes do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, com
man da to até 31 de mar ço de 2003. 

Em nome do Se na do, fico par ti cu lar men te fe liz
por ver que to dos os mem bros que com põem o Con -
se lho es tão pre sen tes a esta pri me i ra re u nião que es -
ta mos re a li zan do. Com cer te za, no cum pri men to des -
ses man da tos, cujo êxi to cer ta men te será tam bém do 
Con gres so Na ci o nal, por meio dos pa re ce res eru di -
tos que V. Exªs pro du zi rão em be ne fí cio da so ci e da de
bra si le i ra, quem irá ga nhar é o Bra sil.

Va mos pro ce der à ele i ção para a Pre si dên cia e
Vice-Pre si dên cia do Con se lho. 

De acor do com o art. 5º da Lei nº 8.389, de
1991, o Pre si den te e o Vice-Pre si den te do Con se lho
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de vem ser es co lhi dos den tre os cin co re pre sen tan tes
da so ci e da de ci vil. 

A Pre si dên cia de ter mi nou a con fec ção de cé du -
las para os can di da tos de acor do com a re fe ri da Lei e
aguar da de V. Exªs a in di ca ção de no mes que de vam
con cor rer aos dois car gos.

Peço a al guém do Con se lho que faça a in di ca -
ção des ses no mes, caso te nham che ga do a con sen so.

O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Re pre -
sen tan te de em pre sas da im pren sa es cri ta) – Sr. Se -
na dor e Pre si den te des ta re u nião, os mem bros do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que nes te ins tan te 
se ins ta la sob a Pre si dên cia de V. Exª, al can ça ram um 
pon to de con ver gên cia para ele ger, even tu al men te
por acla ma ção, se as sim de ci dir V. Exª, para Pre si -
den te do Con se lho o ju ris ta José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho e para Vice-Pre si den te ou tro re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil, o Sr. Jay me Si rotsky, que foi Pre si den te
da Asso ci a ção Mun di al de Jor na is, da Asso ci a ção
Na ci o nal de Jor na is e é um dos ho mens de co mu ni ca -
ção que exer cem a sua ati vi da de com mu i to bri lho e
com a gran de pre o cu pa ção de ser vir ao País. 

Essa é a in di ca ção que faço a V. Exª, Se na dor
Ra mez Te bet, em nome do Ple ná rio do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to
se to dos es tão de acor do que a vo ta ção seja fe i ta,
con for me su ges tão apre sen ta da, por acla ma ção.
Caso es te jam de acor do, peço que o fa çam atra vés
de uma sal va de pal mas. (Apla u sos)

Então, de cla ro ele i tos e em pos sa dos nos car -
gos de Pre si den te e Vice-Pre si den te, res pec ti va men -
te, os Con se lhe i ros José Pa u lo Ca val can ti Fi lho e Jay -
me Si rotsky, com man da to até 31 de mar ço de 2003. 

Qu e ro, an tes, fa zer a le i tu ra da com po si ção do
Con se lho, em ho me na gem a es sas pes so as, para
que a so ci e da de bra si le i ra te nha a opor tu ni da de de
co nhe cê-la. Está as sim cons ti tu í do:

Ti tu la res: Pa u lo Ma cha do de Car va lho Neto;
Ro ber to Wag ner Mon te i ro; Pa u lo Ca bral de Ara ú jo;
Fer nan do Bit ten court; Da ni el Kos lovs ki Herz; Fran cis -
co Pe re i ra da Sil va; Be re ni ce Isa bel Men des Be zer ra;
Ge ral do Pe re i ra dos San tos; José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho; Alber to Di nes; Jay me Si rotsky; Car los Cha gas;
Ri car do Mo retz sohn. 

Su plen tes: Ema nu el So a res Car ne i ro; Flá vio
Mar ti nez; Car los Ro ber to Ber linck; Mi guel Ci pol la;
Fre de ri co Ghe di ni; Orlan do José Fer re i ra Gu i lhon;
Ste pan Ner ces si an; Antô nio Fer re i ra de Sou sa Fi lho;
Ma nu el Alceu Affon so Fer re i ra; Antô nio de Pá dua Te -

les de Car va lho; Jor ge da Cu nha Lima; Re gi na Fes ta
e Assump ção Her nan des Mo ra es de Andra de.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT–SP) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Ex.ª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT–SP) –
Per mi ta-me, como Lí der do Blo co da Opo si ção no Se -
na do, tam bém cum pri men tar a cons ti tu i ção do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, fa zen do vo tos de que
pos sam os seus mem bros re a li zar ple na men te aqui lo
que os Cons ti tu in tes de fi ni ram. Espe ra mos que pos -
sam bem cum prir as fi na li da des e, as sim, dar ao Con -
gres so Na ci o nal to dos os sub sí di os im por tan tes com
res pe i to a tudo aqui lo que ocor re com as em pre sas
de co mu ni ca ção no Bra sil. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se nho -
ras e se nho res, per mi tam-me di zer que es ta mos vi -
ven do hoje um exer cí cio ex plí ci to de de mo cra cia. 

Aque le re la to que fiz foi his tó ri co. Este Con se lho 
co me ça hoje, e era pre ci so que se co nhe ces se a sua
his tó ria. 

Qu an do a Assem bléia Cons ti tu in te cri ou o Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, cre io que ne nhum dos
Par la men ta res ou re pre sen tan te da so ci e da de po de -
ria ima gi nar que a ins ta la ção des te ór gão de mo ras se
ca tor ze anos, mas fe liz men te ocor reu.

Esta mos ini ci an do hoje as ati vi da des a se rem
re a li za das por um Con se lho com pos to de tre ze ilus -
tres re pre sen tan tes da so ci e da de bra si le i ra, cum prin -
do o que está es ta be le ci do na Cons ti tu i ção, em bo ra,
vol to a re pe tir, de po is de ca tor ze anos, mas cri an do
con di ções para que os me i os de co mu ni ca ção ado -
tem cada vez mais uma li nha cons tru ti va e pro po si ti va 
em be ne fí cio da de mo cra cia e da so ci e da de bra si le i ra. 

Ima gi no uma atu a ção que nos mos tre o Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al lu tan do para que se jam
le va das ao pú bli co bra si le i ro pro gra ma ções di dá ti cas, 
sen si bi li za do ras, prin ci pal men te ago ra, per mi tam-me
di zer, quan do o Bra sil vive mo men tos dra má ti cos,
pro cu ran do ven cer o cri me or ga ni za do e a vi o lên cia e
com ba ter por to dos os me i os a im pu ni da de, que está
as sus tan do os bra si le i ros de to das as re giões do nos -
so País.

Te nho cer te za de que este Con se lho aju da rá a
so ci e da de bra si le i ra, o Con gres so Na ci o nal, a fa mí lia
bra si le i ra, de fen de rá os nos sos in te res ses, con tri bu -
in do para que haja pro gra ma ções con ve ni en tes, do
de se jo da so ci e da de bra si le i ra. 

To dos vi ram, pelo re la to que fiz, que hou ve mu i -
ta dis cus são no Con gres so Na ci o nal vi san do à cri a -
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ção des te Con se lho, e dei sor te por que fi cou co mi go
esta res pon sa bi li da de. Estou sa tis fe i to, os se nho res
não ima gi nam. Não cos tu mo fa lar como es tou fa lan do 
ago ra. Eu já de ve ria ter en cer ra do as mi nhas pa la -
vras, mas es tou fe liz com a ins ta la ção des te Con se -
lho, por que sei do seu va lor, co nhe ço, al guns pes so al -
men te, cada um da que les que es tão to man do pos se
hoje, e pos so ates tar o es pí ri to cí vi co de quan tos es -
tão aqui. Qu an tos já não me en tre vis ta ram? Qu an tos
já não me ou vi ram? Com quan tos já não con ver sei?
Com quan tos os Srs. De pu ta dos e Se na do res já tro -
ca ram idéi as? Por quan tos já fo ram en tre vis ta dos?
Qu an tos já me re ce ram al gu ma men ção em ór gãos di -
ri gi dos pe los se nho res? Qu an tos não co nhe cem os
re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil? 

Te nho, por tan to, a sa tis fa ção de es tar, nes ta
opor tu ni da de, cum prin do um com pro mis so im por tan -
te. O Con gres so as su miu um com pro mis so, e nós o
hon ra mos. 

Qu e ro di zer aos se nho res que me em pe nhei
pes so al men te para a ins ta la ção des te Con se lho, por
isso es tou fe liz.

Faço esse li ge i ro de sa ba fo, por que te nho vi vi do
um tur bi lhão de emo ções na mi nha vida pú bli ca, pro -
cu ran do su prir as di fi cul da des que te nho para exer cer 
o meu man da to. Gos ta ria que Mato Gros so do Sul es -
ti ves se me ou vin do, por que sei que es tou aqui de fen -
den do os in te res ses do Bra sil. Te nho ple na con vic ção
de que es tou nes te exer cí cio hoje gra ças à con fi an ça
do ge ne ro so povo do Mato Gros so do Sul.

Por tan to, digo aos se nho res: se jam bem-vin dos
como ór gão que vai tra ba lhar jun to com o Con gres so
Na ci o nal. Te nho cer te za de que a Na ção vai se or gu -
lhar e a His tó ria vai re gis trar o dia de hoje, o dia em
que os se nho res es tão to man do pos se, para exer cer
essa gran de mis são em de fe sa da so ci e da de bra si le i -
ra e da de mo cra cia, por que não exis te de mo cra cia
sem li ber da de de im pren sa.

Rui Bar bo sa já di zia que, se uma pes soa qui ser
sa ber se um país é de mo crá ti co, bas ta fo lhe ar as pá -
gi nas dos seus jor na is, ver o que está di zen do a im -
pren sa es cri ta. Na que le tem po não exis tia a te le vi são, 
mas Rui Bar bo sa já sa li en ta va, na sua imen sa sa be -
do ria, o gran de pa pel da im pren sa em fa vor da de mo -
cra cia.

Mu i to obri ga do pela aten ção de to dos os se nho -
res e que se jam fe li zes.

Antes de pas sar a pre si dên cia da re u nião ao
Pre si den te do Con se lho, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Ri car do San tos, Pre si den te da Co mis são de Edu -
ca ção, que a so li ci tou.

Dr. Pa u lo, com bi nei que o se nhor pre si di ria a re -
u nião, mas hou ve a ele i ção, por tan to, pen so que fi ca -
mos pre ju di ca dos, por que o se nhor a te ria pre si di do
me lhor do que eu, pela ex pe riên cia que tem e pelo ca -
rá ter do Con se lho. Re ce ba o meu gran de abra ço.

O DR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Re pre -
sen tan te de em pre sas da im pren sa es cri ta) – É bon -
da de de V. Exª. (Pal mas)

O SR. SENADOR RICARDO SANTOS (Blo -
co/PSDB – ES) – Sr. Pre si den te do Se na do e do Con -
gres so Na ci o nal, Se na dor Ra mez Te bet, Srs. Mem -
bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, re al men te,
hoje é um dia de des ta que para o Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ri car do San tos, per mi ta-me um co men tá rio. Acre di to
que já não pos so pre si dir, en tão que ro con vi dar o Sr.
José Pa u lo Ca val can ti Fi lho e o Sr. Jay me Si rotsky
para to ma rem pos se dos car gos de Pre si den te e de
Vice-Pre si den te, en quan to ouço com mu i to pra zer V.
Exª. (Pal mas)

(Os Srs. José Pa u lo Ca val can ti Fi lho e
Jay me Si rotsky cum pri men tam o Pre si den te 
do Se na do e as su mem seus car gos.)

O SR. SENADOR RICARDO SANTOS (Blo -
co/PSDB – ES) – Como di zia, hoje é um dia mu i to es -
pe ci al para o Con gres so Na ci o nal, con si de ran do que
trans cor re ram qua tor ze anos des de quan do o art. 224 
foi ins cri to na Cons ti tu i ção Fe de ral, pre ven do a ins ti -
tu i ção des te Con se lho, que tem um pa pel fun da men -
tal na apre sen ta ção de es tu dos, su ges tões e re co -
men da ções para aper fe i ço ar o sis te ma de co mu ni ca -
ção so ci al no Bra sil, na sua es tru tu ra, no con te ú do
das pro gra ma ções, na re co men da ção para que a pro -
gra ma ção de rá dio e TV aten da aos in te res ses de cri -
an ças e ado les cen tes, seja mais edu ca ti va e evi te
pro gra mas de vi o lên cia, so bre tu do em ho rá ri os no -
bres. 

É in te res san te ob ser var que, em toda au diên cia
pú bli ca re a li za da na Co mis são de Edu ca ção du ran te
esse ano e meio em que a pre si do, esta ques tão sem -
pre foi co lo ca da: por que o Con se lho de Co mu ni ca ção 
não é cons ti tu í do? 

Ao co lo car mos essa ques tão para o Pre si den te
do Se na do Fe de ral, o Se na dor Ra mez Te bet pron ta -
men te nos au to ri zou a en ca mi nhar jun to às en ti da des 
de clas se in te res sa das a dis cus são dos cri té ri os para
a cons ti tu i ção des te Con se lho. Foi pela de ter mi na ção
e pela von ta de po lí ti ca do Pre si den te do Se na do que
che ga mos fi nal men te à ins ta la ção, no dia de hoje, do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
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A Co mis são de Edu ca ção, à qual es tão afe tas
as ques tões le gis la ti vas li ga das à co mu ni ca ção so ci al,
cer ta men te es ta be le ce rá uma li nha de tra ba lho em
par ce ria com o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, na
me di da em que todo o pro ces so le gis la ti vo que diz
res pe i to à co mu ni ca ção so ci al pas sa pela Co mis são
de Edu ca ção.

Então, de se jan do um tra ba lho pro fí cuo por par te 
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, sa ú do a to dos
os mem bros, ao Pre si den te e ao Vice-Pre si den te
ago ra ele i tos, au gu ran do que te nha mos, a par tir de
ago ra, uma pro gra ma ção e uma par ce ria in ten sas,
para que pos sa mos me lho rar, em fa vor da po pu la ção
bra si le i ra, todo o sis te ma de co mu ni ca ção so ci al no
Bra sil. (Pal mas.)

O SR. SENADOR RAMEZ TEBET (Pre si den te
do Se na do Fe de ral) – Sr. Pre si den te, peço per mis são
a V. Exª para cum prir ou tra ta re fa. Mu i to obri ga do.

(O Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral
des pe de-se e re ti ra-se da re u nião.)

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A Casa é
sua, Exce lên cia. (Pa u sa)

Con sul to os mem bros do Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al no sen ti do de sa ber se al guém de se ja
fa zer uso da pa la vra.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.

Esta ria mar ca da para ama nhã, de ma nhã, uma
re u nião do Con se lho para tra tar mos dos nos sos as -
sun tos in ter nos. Peço ao se nhor que re le ve, por que
ama nhã de ma nhã será im pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Co me çar a
ges tão com um “pela or dem” é si nal de que va mos
bem. 

A de ci são que to ma mos, con sul tan do os co le -
gas, é a se guin te: em pri me i ro lu gar, exer cer o de ver
cí vi co de fa zer uma “cor ren te prá fren te” ama nhã às
8h30min. Nada é mais im por tan te do que isso. Então,
as sis ti re mos ao jogo, de mo cra ti ca men te. 

Como a ma i o ria dos pre sen tes está no Ho tel
Na ci o nal, pro po nho que lá mes mo fa ça mos uma re u -
nião in for mal, co me mo ran do o re sul ta do, sem dú vi da
al gu ma, do aus pi ci o so jogo, mas to man do as de ci -
sões, ga nhan do tem po, por que a in for ma ção que
aca bo de re ce ber é de que o Con gres so só abri rá às
14h. Então, avan ça ría mos nos de ba tes que lá se pro -
ces sa ri am, al mo ça ría mos e sa i ría mos às 14h para

for ma li zar mos as de ci sões to ma das in for mal men te
de ma nhã, até por que há con se lhe i ros que pre ci sa rão 
se au sen tar no meio da tar de. Assim não os pre ju di -
ca ría mos.

O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Re pre -
sen tan te de em pre sas da im pren sa es cri ta) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com pra zer.

O SR. PAULO CABRAL DE ARAÚJO (Re pre -
sen tan te de em pre sas da im pren sa es cri ta) – Qu e ria
jus ti fi car a mi nha au sên cia ama nhã a essa re u nião
que V. Exª pro mo ve rá no Ho tel Na ci o nal, por que in fe -
liz men te es tou com vi a gem mar ca da para o Rio de
Ja ne i ro às 13h15min, por tan to, uma hora an tes devo
es tar no ae ro por to, e não pos so al te rar a mi nha pro -
gra ma ção de tra ba lho para ama nhã.

Qu e ro pe dir des cul pas a V. Exª, Sr. Pre si den te, e 
aos de ma is com pa nhe i ros do Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Nes sas ho -
ras, pa re ce re co men dá vel di zer que será uma per da
ir re pa rá vel, mas so bre vi ve re mos, Dr. Pa u lo, para lhe
fa zer jus ti ça.

Não ha ven do quem que i ra usar da pa la vra, pas -
so-a ao Dr. Jay me Si rotsky, Vice-Pre si den te do Con -
se lho. (Pal mas)

O SR. JAYME SIROTSKY (Vice-Pre si den te –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Meu caro José
Pa u lo, gos ta ria ape nas de fa zer dois ou três re gis tros
mu i to rá pi dos.

O pri me i ro re fe re-se à hon ra que es tou ten do de
ser Vice-Pre si den te do Con se lho Na ci o nal de Co mu -
ni ca ção So ci al no mo men to de sua ins ta la ção. Pen so
que há um as pec to com um sim bo lis mo que gos ta ria
de evi den ci ar a to dos os nos sos com pa nhe i ros e às
de ma is pes so as aqui pre sen tes: é exa ta men te a cir -
cuns tân cia de que os dois pri me i ros di ri gen tes des ta
Co mis são, o Pre si den te e o Vice-Pre si den te, fo ram
es co lhi dos por acla ma ção, num pro ces so que, ima gi -
no, deva ser per se gui do den tro des te or ga nis mo, que
tem como me tas mais ex pres si vas aque las que, em
con jun to, de ve re mos pro cu rar no in te res se co le ti vo,
que se so bre põe a vi sões cir cuns tan ci a is, par ti dá ri as
e ide o ló gi cas, des de que isso pos sa ser efe ti va men te
dis cu ti do e ace i to con sen su al men te. Se rão um ele -
men to sig ni fi ca ti vo os pri me i ros pas sos que es ta rá
dan do este Con se lho, cuja ges tão, do pon to de vis ta de
nas ci men to, le vou re al men te um tem po im por tan te.

E ain da que ti vés se mos sido ins ta dos aqui pelo
Pre si den te do nos so Con gres so a dis cu tir al guns dos
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as pec tos de con te ú do, de en tre te ni men to das nos sas
emis so ras, so bre tu do de te le vi são e rá dio, pen so que
te re mos mu i tos ou tros as pec tos sig ni fi ca ti vos a co -
men tar, que di zem res pe i to a al guns dos di re i tos es -
sen ci a is da nos sa so ci e da de que ain da não são cum -
pri dos.

Par ti ci pei re cen te men te de dois even tos ex pres -
si vos, um da Asso ci a ção Mun di al de Jor na is, há me -
nos de 30 dias em Brug ges, na Bél gi ca, onde mais
uma vez re pe tiu-se o que ocor re a cada ano: o des fi le
de uma ma ca bra in for ma ção das es ta tís ti cas de as -
sas si na tos, pri sões, das zo nas de som bra e de luz
que ain da exis tem com tan ta in ten si da de, es pe ci al -
men te as de som bra, no nos so pla ne ta.

Algu mas se ma nas de po is, ape nas há cin co
dias, uma ou tra re u nião, esta da So ci e da de Inte ra me -
ri ca na de Impren sa, em que, pela pri me i ra vez, hou ve
a pos si bi li da de de dis cus são, num ní vel he mis fé ri co,
da vi são com pa ra ti va das le gis la ções so bre li ber da de
de im pren sa nos nos sos pa í ses, com a par ti ci pa ção
do Ju di ciá rio, re pre sen ta do pe los mem bros dos tri bu -
na is su pe ri o res da gran de ma i o ria dos pa í ses do nos -
so he mis fé rio. Mas la men ta vel men te, ao mes mo tem -
po em que se dis cu tia, nes se as pec to po si ti vo, a re la -
ção da Impren sa com o Ju di ciá rio, tam bém se co lo ca -
va em evi dên cia esse fato ter rí vel que acon te ceu há
pou cos dias com um dos nos sos co le gas jor na lis tas:
a exe cu ção bru tal do Tim Lo pes. 

Di zia ao José Pa u lo, com quem tive opor tu ni da -
de de con vi ver em ou tras oca siões, em quem re co -
nhe ço uma ca pa ci da de in te lec tu al e pro fis si o nal para
ser o lí der de que pre ci sa mos nes te iní cio, que esta vi -
são de con ju ga ção é aque la que deve ser pro cu ra da e 
pre ser va da.

A pro pó si to dis so, tive, in clu si ve, opor tu ni da de
de tro car al gu mas cor res pon dên ci as ele trô ni cas an -
te ri o res, en dos san do esse mes mo pon to de vis ta já le -
van ta do pelo Alber to Di nes a res pe i to des se as sun to.

Só que ria fa zer es sas co lo ca ções ini ci a is, di zen -
do que é um pra zer, um or gu lho e uma hon ra po der
com par ti lhar des te mo men to. Espe ro seja um mo -
men to em que se plan te e em que se se me ie, so bre tu -
do com har mo nia. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como há
con se lhe i ros que que rem se ma ni fes tar, que bra rei o
pro to co lo – com o per dão do Dr. Jay me Si rotsky – e pas -
sa rei a pa la vra pela or dem em que me foi so li ci ta da. 

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Kos -
lovs ki Herz. Em se gui da, con ce de rei a pa la vra ao Sr.
Alber to Di nes e Sr. Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, Sr. Vice-Pre si den te, ca ras Con se lhe i ras e 
Con se lhe i ros, se nho ras e se nho res que es tão pres ti -
gi an do este mo men to de ins ta la ção do Con se lho, fui
uma tes te mu nha pri vi le gi a da no pro ces so de cri a ção
e ago ra de ins ta la ção do Con se lho des de a de fi ni ção
des sa dis po si ção cons ti tu ci o nal em 1988. Sin to-me
na obri ga ção de re gis trar al guns as pec tos, que, na
pers pec ti va do seg men to pro fis si o nal que aqui re pre -
sen to, dos jor na lis tas, pa re cem-me ne ces sá ri os, no
sen ti do da afir ma ção de uma pers pec ti va da so ci e da -
de em re la ção ao Con se lho e da im por tân cia que esta 
ins ti tu i ção pos sa ter no País em re la ção à área das
co mu ni ca ções, que exer ce cres cen te in fluên cia na
cul tu ra, na eco no mia, na po lí ti ca, en fim, em to das as
es fe ras da vida so ci al.

Tra ta-se de uma ins ti tu i ção que cor res pon de à
aber tu ra ge ne ro sa de um es pa ço para a re pre sen ta -
ção da so ci e da de jun to ao Po der Le gis la ti vo Fe de ral e 
a um es for ço do Con gres so de se apro xi mar do pen -
sa men to da so ci e da de, dos di ver sos se to res atu an tes 
em re la ção à co mu ni ca ção e dos se to res pre o cu pa -
dos com a atu a ção da área das co mu ni ca ções no
País. 

Há uma pers pec ti va que tem sido pou co des ta -
ca da, mas que de mons tra a abran gên cia e o sig ni fi ca -
do que o Con gres so Na ci o nal tem atri bu í do ao Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que é a pers pec ti va de
o Con se lho se cons ti tu ir num ins tru men to de in ter lo -
cu ção des ta re pre sen ta ção da so ci e da de que o Con -
gres so ge ne ro sa men te aco lheu, as sim como o pró -
prio Exe cu ti vo. Si na li za a Lei nº 8.977 – a Lei da TV a
Cabo –, que o Po der Exe cu ti vo, ao re gu la men tar ma -
té ria re fe ren te ao ser vi ço de tevê a cabo, deve ou vir o
pa re cer do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, es ta -
be le cen do uma re la ção não de su bor di na ção, evi den -
te men te, por que o Exe cu ti vo não é obri ga do a se guir
os pa re ce res, mas cri an do uma va lo ri za ção do Con -
se lho para es ta be le cer in ter lo cu ção com o Le gis la ti vo 
e com o Exe cu ti vo, ini ci al men te de li mi ta da essa te má -
ti ca ao ser vi ço da tevê a cabo, mas si na li zan do pos si -
bi li da des de afir ma ção do sig ni fi ca do des sa re pre -
sen ta ção da so ci e da de cons ti tu í da pelo Con se lho. 

Po de ría mos no tar que exis tem omis sões im por -
tan tes na com po si ção do Con se lho tan to no seg men -
to em pre sa ri al quan to no seg men to pro fis si o nal e no
da so ci e da de ci vil. Essas omis sões, en tre tan to, de se -
to res im por tan tes do Con se lho não re ti ram o seu sig -
ni fi ca do de re pre sen ta ção au tên ti ca de um con jun to
de se to res tan to em pre sa ri a is quan to pro fis si o na is e
de ou tros seg men tos da so ci e da de ci vil, que têm di -
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an te de si o de sa fio não só de re pre sen tar seg men tos
es pe cí fi cos, mas de pro cu rar in ter pre tar os in te res ses 
do con jun to da so ci e da de e tra du zir, nos seus po si ci o -
na men tos, nos pa re ce res, nos es tu dos que de sen vol -
ver, um es for ço de equa ci o na men to do in te res se pú -
bli co aci ma dos in te res ses es pe cí fi cos das di ver sas
ca te go ri as e se to res que aqui re pre sen tam.

Con ce be mos o Con se lho como uma ins ti tu i ção
me di a do ra, que terá cum pri do as suas fun ções quan -
do con se guir ge rar con sen so, por que exis te no Con -
se lho a pre sen ça de um con jun to de seg men tos que
en vol vem an ta go nis mos his tó ri cos e em de cor rên cia
das po si ções que ocu pam na di vi são do tra ba lho. Te -
mos inú me ros exem plos de que es ses se to res, mes -
mo com po si ções di ver gen tes, até an ta gô ni cas em di -
ver sos as pec tos, quan do co lo cam o in te res se pú bli co
aci ma dos in te res ses par ti cu la res, po dem equa ci o nar 
o in te res se pú bli co e pro du zir re sul ta dos que cor res -
pon dem a um jogo com soma aci ma de zero, ou seja,
que tra rão be ne fí ci os a to das as par tes.

O gran de la bo ra tó rio des se pro ces so foi a Lei da
TV a Cabo, que per mi tiu que, atra vés des se equa ci o na -
men to do in te res se pú bli co, fos sem con tem pla das to -
das as pers pec ti vas dos in te res ses dos se to res em pre -
sa ri a is, pro fis si o na is e da so ci e da de, fa zen do com que
se pro du zis se uma lei no País que cor res pon des se a
uma for mu la ção que foi pre si di da pelo in te res se pú bli co.

Gos ta ria de res sal tar que te re mos um pro ces so
de li ca do de ajus te de pers pec ti vas do Con se lho, no
sen ti do de que ele cum pra a to ta li da de do pa pel e da
im por tân cia que pode ter para o Con gres so Na ci o nal.
Nós, jor na lis tas re pre sen ta dos nes te man da to, que re -
mos res sal tar que não te mos dú vi da al gu ma de que o
Con se lho não pode ser pen sa do como um mi ni par la -
men to, um mi ni con gres so. Tam pou co te mos qual quer 
dú vi da de que nes ta Casa quem tem man da to po pu -
lar efe ti va men te são os Par la men ta res. Por tan to, o
uso que o Con gres so Na ci o nal deve fa zer do Con se -
lho é aque le que a so ci e da de deve fa zer tam bém do
Con se lho, no sen ti do de que o Con se lho deve pro cu -
rar in ter pre tar as de man das da so ci e da de, equa ci o -
ná-las ade qua da men te e mos trar ao Con gres so toda
a sua uti li da de.

Não há pos si bi li da de al gu ma de pen sar mos no
Con se lho com um sen ti do usur pa dor de fun ções do
Con gres so ou subs ti tu in te das fun ções que são pró -
pri as de quem de tém man da to par la men tar. Isso exi -
gi rá dos con se lhe i ros um es for ço para que haja um
com par ti lha men to de res pon sa bi li da des em re la ção
às três par tes que com põem esse Con se lho: os se to -
res da so ci e da de ci vil de um modo ge ral, os se to res
pro fis si o na is e os se to res em pre sa ri a is que aqui se
fa zem re pre sen tar. 

Esse com par ti lha men to de res pon sa bi li da des
terá sido al can ça do quan do pro du zir mos so lu ções

como aqui fo ram en con tra das na es co lha da Mesa do
Con se lho, ou seja, so lu ções de con sen so, por que
será mu i to fá cil es va zi ar o Con se lho, con tor ná-lo e
vol tar a ex pres sar as po si ções dos se to res es pe cí fi -
cos nos cor re do res do Con gres so Na ci o nal ou por
meio dos lob bi es. 

Fa zer com que o Con se lho seja um lo cal de afe -
ri ção de for ças ou de mera si na li za ção de po si ções
não cor res pon de rá à sua fun ção mais no bre, que é
pro du zir so lu ções que pos sam fa zer com que o Con -
gres so Na ci o nal re co nhe ça que hou ve con sen so em
re la ção a de ter mi na do as sun to.

É com essa pers pec ti va que que re mos des ta car 
a im por tân cia de que a con du ção da or ga ni za ção dos
tra ba lhos e das ati vi da des do Con se lho seja mar ca da
por esse com par ti lha men to de res pon sa bi li da des, as -
sim mes mo como as so lu ções bus ca das, que de vem
cor res pon der, aci ma de tudo, ao in te res se pú bli co.

Cum pri men ta mos o Pre si den te e o Vice-Pre si -
den te, nas fun ções em que fo ram aqui in ves ti dos. 

Des ta ca mos que, da par te dos jor na lis tas, es ta -
re mos em pe nha dos na pro du ção des sa base de con -
sen so ne ces sá ria para que as ques tões da área de
co mu ni ca ção re pre sen tem a plu ra li da de que exis te
na so ci e da de e que deve se fa zer re pre sen tar tam -
bém na mí dia, tan to na sua or ga ni za ção como na sua
pro du ção.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Jor na lis ta Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, faço uma ques tão de
or dem mu i to bre ve: Pro po nho que esta re u nião de
ins ta la ção do Con se lho seja de di ca da à me mó ria do
jor na lis ta Tim Lo pes. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Os que es -
tão de acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.) 

Apro va da a pro pos ta.
Não quer con ti nu ar a nos ca ti var com seu bri -

lho?
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so ci -

e da de ci vil) – Como sou mu i to sin té ti co, por pro fis são e
por na tu re za, ape nas que ria lan çar essa su ges tão.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pas so a pa -
la vra ao Dr. Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sr. Pre si den te, Sr. Vice-Pre si den te, re -
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cém-em pos sa dos, ele i tos por acla ma ção des te Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, se nho ras e se nho res
Con se lhe i ros, su plen tes e ti tu la res – isso não é o mais
im por tan te , em pri me i ro lu gar, gos ta ria de pa ra be ni zar
nos so Pre si den te pela ma nu ten ção do ca len dá rio pro -
pos to pelo Se na do, ao man ter a pri me i ra re u nião de tra -
ba lho ama nhã, em face do tem po du ran te o qual a so ci -
e da de bra si le i ra e os se to res or ga ni za dos da co mu ni ca -
ção nes te País aguar dam a ins ta la ção des te Con se lho
– mais de uma dé ca da, qua tor ze anos.

Nes se sen ti do, com todo res pe i to aos pre sen -
tes, gos ta ria de cha mar to dos nós à ra zão para que
te nha mos cons ciên cia do pa pel que es ta mos as su -
min do nes te mo men to. 

Já foi res sal ta do e re i te ra do, mas tal vez não seja 
de ma is lem brar que a so ci e da de es pe ra por um bom e
efi ci en te tra ba lho de cada um de nós que es ta mos aqui 
sen do em pos sa dos como por ta-vo zes da po pu la ção
bra si le i ra nos as sun tos re fe ren tes à co mu ni ca ção.
Cada ato nos so es ta rá sen do ob ser va do e acom pa -
nha do não ape nas por se to res que es ta mos aqui re -
pre sen tan do, mas pelo con jun to de toda a so ci e da de. 

Que te nha mos res pon sa bi li da de, ma tu ri da de, cla -
re za e, so bre tu do, co ra gem para to mar ati tu des mais ou 
me nos di fí ce is e para as su mir, com gran de za, o que es -
ta mos re pre sen tan do aqui, ago ra. De po is de dé ca das,
este País tem um Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, re -
pre sen tan do a so ci e da de para acom pa nhar, es tu dar,
ana li sar e sub si di ar esta Casa e o Con gres so Na ci o nal
nos as sun tos re fe ren tes à co mu ni ca ção.

Te nha mos cla re za des sa nos sa res pon sa bi li da -
de e de nos sos atos, para que não seja pre ju di ca da a
ex pec ta ti va da so ci e da de bra si le i ra, a fim de que, de
fato, haja uma co mu ni ca ção de mo crá ti ca.

Qu e ro pe dir li cen ça para en dos sar as pa la vras
do Con se lhe i ro Da ni el e di zer com toda cla re za que
de fato se to res que re pre sen tam a de mo cra cia no
País, como a co mu ni ca ção al ter na ti va, se to res co mu -
ni tá ri os, não fo ram con tem pla dos nes te Con se lho,
mu i to em bo ra cons tas sem de al gu mas cha pas para
com por esse Con se lho.

Gos ta ría mos de re gis trar, Sr. Pre si den te, que
essa é a gran de au sên cia do Con se lho. O se tor que
re pre sen ta a de mo cra cia da co mu ni ca ção, a co mu ni -
ca ção al ter na ti va, não está pre sen te nes se Con se lho. 
Cabe a nós a ta re fa de ocu par essa la cu na e de sem -
pe nhá-la da me lhor ma ne i ra pos sí vel, como se es ti -
ves sem pre sen tes  cada um dos que es tão aqui e que
acre di tam e es pe ram uma ver da de i ra de mo cra ti za -
ção da co mu ni ca ção. To dos os seg men tos que es tão
aqui e os que não es tão pre ci sam ser re pre sen ta dos
por nós, in de pen den te de qual seja o seg men to. É um
com pro mis so que a TV e as fo tos re gis tram, que o

Jor nal do Se na do vai re gis trar e que será ve i cu la do
para este País.

De ve mos ter co ra gem e res pon sa bi li da de com o 
que es ta mos as su min do ago ra.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Por fim, tem 
a pa la vra a Con se lhe i ra Be re ni ce Isa bel Men des Be -
zer ra.

Peço aos Srs. Con se lhe i ros que ain da não en -
ca mi nha ram à Se cre ta ria do Con se lho os do cu men -
tos que lhes fo ram so li ci ta dos por e-mail e por te le fo -
ne que o fa çam, a fim de que seja cum pri da a le gis la -
ção per ti nen te.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Con se lhe i -
ros, no mo men to em que me re go zi jo com todo o Con -
se lho pela pos se e pelo iní cio dos nos sos tra ba lhos,
não po de ria de i xar de di zer al gu mas pa la vras, re fle -
tin do que não é pe que na a ex pec ta ti va que a so ci e da -
de bra si le i ra tem com re la ção ao tra ba lho que de ve re -
mos aqui de sen vol ver.

Te re mos opor tu ni da de de tra tar nes te Con se lho
de te mas can den tes, fun da men ta is não só para a
eco no mia dos seg men tos afe tos à co mu ni ca ção so ci -
al, mas para a for ma ção do povo bra si le i ro e a pró pria
so be ra nia do nos so País.

A ta re fa de sub si di ar o Con gres so Na ci o nal para 
que pos sa, por in ter mé dio da nos sa ex pe riên cia e do
nos so tra ba lho, le var o País ao avan ço e à mo der ni za -
ção ne ces sá ria ao seg men to, à mo der ni za ção por
que se cla ma e que se anun cia tão in ten sa nes se mo -
men to, faz com que de va mos tra ba lhar mu i to se ri a -
men te na bus ca do con sen so. Enten do que o con sen -
so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Con se lhe i ros, tem uma
pre mis sa bá si ca, que é o res pe i to ao pen sa men to, ao
en ten di men to, à von ta de, às ne ces si da des e po si -
ções de cada seg men to aqui re pre sen ta do.

So mos Con se lhe i ros, en tão de ve mos acon se -
lhar o Con gres so. De ve mos, por tan to, fa zer en tre nós
um pac to de res pe i to, por que esse será o frá gil cris tal
que po de rá e de ve rá nor te ar a ação des te Con se lho
na bus ca do êxi to que ele de ve rá ter.

Mu i to obri ga do. Pa ra béns a to dos e va mos ao
tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se rei bre ve. 

O fi ló so fo ita li a no Umber to Ga lim ber ti, que atu -
al men te é Pro fes sor da Uni ver si da de de Ve ne za, pro -
põe como sím bo lo do he rói mo der no a fi gu ra de Ulis -
ses. Não o Ulysses Gu i ma rães, bâ ton ni er da tran si -
ção de mo crá ti ca, mas o Ulis ses rei gre go de Íta ca,
por sua in ven ção do Ca va lo de Tróia. 
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Se gun do Ga lim ber ti, Ulis ses foi o pri me i ro per so -
na gem que con ju gou as duas qua li da des bá si cas re -
que ri das de um he rói mo der no, que são a men ti ra e a
as tú cia. Tra du zin do es sas pa la vras, para dar-lhes mí ni -
mos de dig ni da de, men tir se ria ha bi tar a dis tân cia que
se pa ra o real do ima gi ná rio e tam bém es ca par da in ge -
nu i da de dos que acre di tam que as co i sas são sem pre o
que apa ren tam ser; e as tú cia é a ca pa ci da de de en con -
trar o pon to de equi lí brio en tre for ças con trá ri as. 

Nes ta pe que na fá bu la, que nem fá bu la é, fica
evi den ci a da a du pla re a li da de da ver da de e sua más -
ca ra; e ser ve-nos de re fe rên cia em dois sen ti dos: pri -
me i ro, por que só tem sen ti do um Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al que ele ja a ver da de como va lor bá si co
da in for ma ção de mo crá ti ca; se gun do, por que mos tra
a im por tân cia da as tú cia como ins tru men to de tra ba -
lho. Astú cia, e não es per te za. Esta é algo mais ba nal.
Se ria as tú cia no sen ti do em que a pre ga va Ari a no Su -
as su na, para quem as tú cia é a co ra gem do po bre. 

Então, ao as su mir mos este Con se lho, es ta mos
as su min do esse com pro mis so de en con trar o equi lí -
brio en tre for ças con trá ri as, num mun do onde es sas
di co to mi as vão de sa pa re cen do.

De um lado, há o avan ço, a par tir de con quis tas
tec no ló gi cas es pe cí fi cas; de ou tro, o po der eco nô mi co
pe sa do. Essa di co to mia vai de sa pa re cer, por que es sas
duas co i sas, den tro de pou co tem po, se rão uma só. 

De um lado, há o ne gó cio de fa zer a co mu ni ca ção; 
de ou tro, o ne gó cio de trans mi ti-la. Tudo pa re ce su ge rir
que, ao lon go do tem po, essa di fe ren ça de sa pa re ce rá,
por que o mes mo gru po fará as duas co i sas. 

Há a pos si bi li da de de cons tru ir uma in for ma ção
de mo crá ti ca den tro de um país; a uma mun di a li za ção
da in for ma ção com todo o po der por trás dela. Pa re ce
que, pou co a pou co, é di fí cil fa zer com que es sas
duas idéi as con ti nu em a con vi ver iso la das, sem que
se in ter co mu ni quem. É pre ci so en con trar, com as tú -
cia, seu pon to de equi lí brio.

Então, se pu des se re su mir esta nos sa re u nião,
di ria que é pre ci so apo i ar as em pre sas de co mu ni ca -
ção bra si le i ras, mas tam bém ga ran tir a afir ma ção do
in te res se co le ti vo. Ou seja, no em ba te rude que se
ope ra en tre os gran des gru pos de co mu ni ca ção in ter -
na ci o nal, é es tar ao lado da em pre sa na ci o nal, como
ins tru men to de afir ma ção da cul tu ra e dos va lo res
bra si le i ros, mas é tam bém com pre en der que isso só
tem sen ti do se essa in for ma ção es ti ver a ser vi ço do
in te res se co le ti vo. 

Se pu der re su mir, por tan to, é pre ci so com pre en -
der es ses dois mo men tos como afir ma ção de so be ra -
nia e de de mo cra cia, dois con ce i tos, nes te caso, apa -
ren te men te con tra di tó ri os. Cabe a nós, com as tú cia,
pro var que isso é pos sí vel. 

Sin to-me hon ra do de es tar com vo cês, ao lado de
ve lhos ami gos – que mu i to me agra da que es te jam aqui

pre sen tes – e de ami gos no vos. Per do em-me os se nho -
res, mas es tou ao lado de dois ve lhos mi tos, ape sar de
pou co mais ve lhos, que fre qüen ta ram o meu ima gi ná rio, 
que são o Cha gas e o Di nes, que já co nhe ço de lon go
tem po. Para quem, nos tem pos pas sa dos, me dis ses se
que es ta ria ao lado de les eu di ria que se ria uma mi ra -
gem, mas tive as tú cia para con se guir es tar aqui, ao lado 
de les, e sin to-me mu i to hon ra do. 

Ace i to essa in cum bên cia na con vic ção ín ti ma
de que a idéia de con ver gên cia é co mum. Este con se -
lho não é es pa ço de em ba tes em bus ca de ma i o ri as
tran si tó ri as. Mais do que ven cer, é pre ci so con ven cer.
Este é o es pa ço do con ven ci men to. É nes se sen ti do
que to ma mos pos se.

Qu e ro en cer rar esta re u nião tão hon ro sa para
to dos nós lem bran do, mais uma vez, que va mos tor -
cer para o Bra sil ama nhã. Alguns afor tu na dos, como
o Dr. Pa u lo Ca bral, vão tor cer em casa, na co mo di da -
de dos seus la res.

Nós, que so mos de ou tros Esta dos, so mos um
pou co idi o tas, por es tar mos tor cen do aqui, lon ge de
casa. A pro pó si to, na Gré cia Anti ga, os ho mens pú bli -
cos eram di vi di dos em dois gru pos: aque les que só se 
pre o cu pa vam com a sua idi os, o pa tri mô nio pri va do,
e aque les que só se pre o cu pa vam com a po lis, com
os as sun tos da ci da de, os in te res ses co le ti vos. Os do
pri me i ro gru po eram cha ma dos de “idi o tas”, e a car ga
pe jo ra ti va do nome con ti nua até hoje. Os do se gun do
gru po eram cha ma dos de “po lí ti cos”, o que era uma
gran de ho me na gem. To dos aqui es ta mos es pe ran do
que os ho mens pú bli cos bra si le i ros se jam cada vez
me nos “idi o tas” e cada vez mais “po lí ti cos”, no bom
sen ti do da ex pres são, é cla ro.

Pri me i ro, tor ce re mos como in gê nu os. Va mos
tor cer lon ge de nos sas fa mí li as. E vou tor cer sem a
meia com que sem pre tor ci. Se o Bra sil não ga nhar,
sen tir-me-ei um pou co cul pa do. Esta re mos jun tos, no
Ho tel Na ci o nal, os sem-casa, tor cen do. Como já es ta -
re mos lá, a ma i o ria, vou re pe tir, fa re mos a re u nião
avan çan do o mais pos sí vel para per mi tir que to dos
vol tem para as suas ca sas ama nhã mes mo.

Às 14h, es ta re mos na Sala 7 da Ala Se na dor
Ale xan dre Cos ta. O que fa re mos nes sa re u nião? Va -
mos for ma li zar as de ci sões que to ma re mos pela ma -
nhã e avan çar na dis cus são, se isso for ne ces sá rio,
para ga ran tir a vo ta ção do Re gi men to. Tal vez no meio
da tar de já pos sa mos li be rá-los.

Estou con ven ci do que, do pon to de vis ta de to -
dos e de cada um, es ta mos vi ven do um gran de mo -
men to.

Encer ra rei com ver so de po e ta por tu guês de
quem eu gos to mu i to, Antô nio Ge deão. Ele diz as sim:

Inú til se guir so zi nhos [é o que es ta mos fa zen do
aqui: es ta mos jun tos].
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Qu e rer ser, de po is ou an tes, cada qual com
seus ca mi nhos.

Onde San cho vê mo i nhos,
Dom Qu i xo te vê gi gan tes.
Vê mo i nhos?
São mo i nhos.
Vê gi gan tes?
São gi gan tes.
Con vi do cada um nes te Con se lho a es que cer os 

mo i nhos e en fren tar os gi gan tes.
Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS PERTINENTES À 1ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 25 DE
JUNHO DE 2002

ATA DA REUNIÃO DO PRESIDENTE
COM OS LÍDERES PARTIDÁRIOS E DO

GOVERNO NO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2002, 

NA SALA  DE AUTORIDADES DO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Às onze ho ras e vin te e nove mi nu tos do dia de -
zes se te de abril de dois mil e dois, na Sala de Au to ri -
da des do Ga bi ne te da Pre si dên cia, re a li za-se re u -
nião, con vo ca da pelo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, da ca de i ra pre si den -
ci al, nas ses sões re a li za das no dia de on tem, e tam -
bém me di an te con vi te es cri to, que fica fa zen do par te
in te gran te da pre sen te Ata, des ti na da a tra tar da ins -
ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al ins ti tu í -
do pela Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991, na
for ma do art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral. 

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Se na do res Ra mez
Te bet (Pre si den te), Car los Wil son (1º Se cre tá rio),
Artur da Tá vo la (Lí der do Go ver no), Re nan Ca lhe i ros
(Lí der do PMDB), José Agri pi no (Lí der do PFL), Ge -
ral do Melo e Ro me ro Jucá (Lí der e Vice-Lí der do Blo -
co PSDB/PPB res pec ti va men te), Edu ar do Su plicy
(Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção
PT/PDT/PPS), Car los Pa tro cí nio (Lí der do PTB), José 
Alen car (Lí der do PL) e Ri car do San tos (Pre si den te
da Co mis são de Edu ca ção).

Aber ta a re u nião, o Se nhor Pre si den te Ra mez Te -
bet ex põe as di fi cul da des que o Se na do Fe de ral vem
en con tran do des de 1995/1996, quan do foi fe i ta a pri me -
i ra ten ta ti va para ins ta lar o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, ten do em vis ta a in de fi ni ção quan to à es co lha
das en ti da des que o in te gra rão como re pre sen tan tes
das em pre sas e ca te go ri as pro fis si o na is pre vis tas na
su pra men ci o na da lei. E con clui sua ex po si ção, len do
do cu men to da Fe de ra ção Na ci o nal de Jor na lis tas –
FENAJ, in di can do no mes para com por o Con se lho.

Usam da pa la vra os Se nho res Se na do res:
1) Ri car do San tos, que su ge re que a ins ta la ção 

do Con se lho se dê de acor do com a le gis la ção atu al e 
de fen de a apro va ção do Pro je to de Re so lu ção nº 3,
de 1995-CN, do Se na dor José Edu ar do Du tra, que re -
gu la men ta a ele i ção para o re fe ri do Con se lho. Após
ins ta la do, ele pas sa ria a es tu dar os pro je tos em tra mi -
ta ção para vi a bi li zar o seu me lhor fun ci o na men to;

2) Edu ar do Su plicy, que de fen de tam bém a ins -
ta la ção do Con se lho de acor do com a le gis la ção vi -
gen te e, pos te ri or men te, o aper fe i ço a men to da le gis -
la ção quan to à sua com po si ção e fun ci o na men to;

3) Artur da Tá vo la, que es cla re ce que está na
con tra mão da re u nião, pois en ten de que a ins ta la ção
do Con se lho, na for ma como está pre vis ta na le gis la -
ção re gu la do ra, não vai ao en con tro dos ob je ti vos
pre vis tos na Cons ti tu i ção, sen do ne ces sá rio, por tan -
to, re cu pe rar as fi na li da des para as qua is foi cri a do na 
Car ta Mag na, dan do pa re ce res so bre re no va ção de
con ces sões pelo Se na do e ori en ta ção ge ral para a
ma cro po lí ti ca de co mu ni ca ção no Bra sil. Obser va que 
fala com co nhe ci men to do as sun to, uma vez que foi
re la tor dos arts. 223 e 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te.

De ba tem tam bém o as sun to os Se na do res Car -
los Pa tro cí nio e José Alen car.

Em se gui da, o Se nhor Pre si den te de sig na os
Se na do res Car los Wil son, Ri car do San tos e Artur da
Tá vo la, com a con cor dân cia des tes, para, sob a co or -
de na ção do pri me i ro, pro mo ve rem os pre pa ra ti vos de
ins ta la ção do Con se lho, re ce ben do as in di ca ções das 
en ti da des e pre pa ran do uma cha pa a ser le va da à
apre ci a ção da Mesa do Con gres so Na ci o nal e, pos te -
ri or men te, ao Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal.

Con clu in do, o Se nhor Pre si den te pede a aten -
ção do co le gi a do para o fato de que a de ci são de re a -
li zar a pre sen te re u nião é fru to do com pro mis so, as -
su mi do com o Se nhor Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, de ins ta lar o Con se lho an tes da vo ta ção fi nal 
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 203, de
1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos, e nº 5, de 2002, no
Se na do Fe de ral, que dá nova re da ção ao pa rá gra fo
1º do ar ti go 222 da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min -
do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri do ar ti go, que tra ta da
pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu -
são so no ra e de sons e ima gens. Com pro me te-se
com o Se na dor Edu ar do Su plicy, Lí der do Blo co Par -
la men tar de Opo si ção, a re a li zar ou tra re u nião des se
mes mo co le gi a do an tes da vo ta ção da ma té ria no se -
gun do tur no, após re ce ber os tra ba lhos a se rem efe -
tu a dos pe los Se na do res Car los Wil son, Ri car do San -
tos e Artur da Tá vo la. 

O Sr. Pre si den te sus pen de a re u nião às doze
ho ras e qua ren ta mi nu tos, ao tem po em que de ter mi -
na que eu, ___________________ (Ra i mun do Car -
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re i ro Sil va), Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, la vre a pre sen -
te Ata. Re a ber ta a re u nião, a Ata é lida pelo Sr. Pri me i -
ro-Se cre tá rio e apro va da pe los Se na do res pre sen tes. 
Nada mais ha ven do a tra tar, o Se nhor Pre si den te de -
cla ra en cer ra da a re u nião e as si na a pre sen te Ata.
Sala de Re u niões, em 17 de abril de 2002. Se na dor
Ra mez Te bet, Pre si den te.

ATA DA REUNIÃO DO PRESIDENTE COM OS
LÍDERES PARTIDÁRIOS E DO GOVERNO NO

SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 14 DE MAIO 
DE 2002, NA SALA DE AUTORIDADES DO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Às qua tor ze ho ras e trin ta mi nu tos do dia qua tor -
ze de maio de dois mil e dois, na Sala de Au to ri da des
do Ga bi ne te da Pre si dên cia, re a li za-se re u nião, con -
vo ca da pelo Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Se na dor Ra mez Te bet, com a pre sen ça dos Srs. Se -
na do res Ra mez Te bet (Pre si den te), Edi son Lo bão (1º
Vice-Pre si den te), Car los Wil son (1º Se cre tá rio), Artur
da Tá vo la (Lí der do Go ver no), Ro meu Tuma e José
Agri pi no (Vice-Lí der do PFL), Ro me ro Jucá (Vice-Lí -
der do Blo co PSDB/PPB), José Edu ar do Du tra (re pre -
sen tan do o Lí der do Blo co de Opo si ção), Álva ro Dias
(Vice-Lí der do PDT) e Ri car do San tos (Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção).

Aber ta a re u nião, o Se nhor Pre si den te, Se na dor 
Ra mez Te bet, in for ma que ela se des ti na a dar cum -
pri men to a com pro mis so as su mi do em Ple ná rio.

Usam da pa la vra os Se nho res Se na do res:
1) José Edu ar do Du tra: de pos se da lis ta de

can di da tos a mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção 
So ci al, ques ti o na a in di ca ção dos Di re to res da
SECOM, da Câ ma ra dos De pu ta dos, e da SECS, do
Se na do Fe de ral, uma vez que ela des vir tua a pró pria
fi na li da de, pois são fun ci o ná ri os su bor di na dos aos
Pre si den tes das duas Ca sas.

O Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez Te bet, es cla -
re ce que é di fí cil en con trar no mes que não te nham
su bor di na ção.

2) Artur da Tá vo la: diz que o Con se lho foi con -
ce bi do para exa mi nar as con ces sões e emi tir pa re ce -
res so bre as sun tos de co mu ni ca ção, cu jas re gras são 
rí gi das. Co men ta que os no mes da lis ta es tão bem
co lo ca dos e que, re pre sen tan te da so ci e da de ci vil,
são pes so as e não re pre sen tan tes in di ca dos por ór -
gãos. Acha que a com po si ção está equi li bra da e não
cor po ra ti va. Inda ga, ain da, a ra zão que da lis ta cons -
tar um re pre sen tan te da Opo si ção, mas su ge re que o
Blo co de Opo si ção in di que um nome de pes soa como 
re pre sen tan te de so ci e da de ci vil.

3) Car los Wil son: pres ta as in for ma ções, di zen -
do que, como o Sr. Alber to Di nes, in di ca do como re -
pre sen tan te da so ci e da de ci vil, foi su ge ri do pelo Se -

na dor Ri car do San tos, achou por bem abrir es pa ço
para o Blo co de Opo si ção tam bém in di car um nome.

4) Artur da Tá vo la: de fen de que, em vez dos di -
re to res da SECOM, da Câ ma ra dos De pu ta dos, e da
SECS, do Se na do, fos se um re pre sen tan te da TV Câ -
ma ra e da TV Se na do, pois são ór gãos sem ide o lo gia; 
e su ge re que a pri me i ra com po si ção do Con se lho
seja para um man da to tam pão, ou seja, de um ano.

5) Edi son Lo bão: faz um his tó ri co dos an te ce -
den tes da Lei nº 8.389, de 30 de de zem bro de 1991, e 
de fen de no mes de peso para re pre sen tan tes da so ci -
e da de ci vil, como, por exem plo, o Sr. Sa u lo Ra mos.

6) Car los Wil son: so li ci ta ao Se na dor José Edu -
ar do Du tra que in di que um nome da so ci e da de ci vil.
Em res pos ta, S. Exª diz que não tem con di ções de
fazê-lo, até mes mo por que está na re u nião re pre sen -
tan do o Lí der do Blo co de Opo si ção, Se na dor Edu ar -
do Su plicy.

Para fi na li zar, o Sr. Pre si den te, Se na dor Ra mez
Te bet, de ter mi na à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa que ela -
bo re a pre sen te Ata, bem como ofí cio a ser re me ti do à 
Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos, en ca mi nhan do a
lis ta com os can di da tos, para que a Mesa da que la
Casa a apre cie e su gi ra no mes, para, pos te ri or men te, 
ser con vo ca da ses são con jun ta do Con gres so Na ci o -
nal para a ele i ção, pre vis ta no § 2º do art. 4º da Lei nº
8.389, de 1991.

O Se na dor Artur da Tá vo la so li ci ta que fi que
con sig na do em ata que não é con tra a com po si ção do 
Con se lho, mas, sim, que mem bros da so ci e da de ci vil
se jam in di ca dos por en ti da des.

O Se na dor José Edu ar do Du tra pede, tam bém,
que se re gis tre em ata sua dis cor dân cia quan to à in di -
ca ção dos Di re to res da SECOM, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, e da SECS, do Se na do Fe de ral, para re pre -
sen tan tes da so ci e da de ci vil. 

O Sr. Pre si den te sus pen de a re u nião, ao tem -
po em que de ter mi na que eu, _______________
(Ra i mun do Car re i ro Sil va), Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa, la vre a pre sen te Ata. Re a ber ta a re u nião, a
Ata é lida pelo Sr. Pri me i ro-Se cre tá rio e apro va da
pe los Se na do res pre sen tes. Nada mais ha ven do a
tra tar, o Se nhor Pre si den te de cla ra en cer ra da a re u -
nião e as si na a pre sen te Ata. Sala de Re u niões, em
14 de maio de 2002. Se na dor Ra mez Te bet, Pre si -
den te. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Está en -
cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 19h39min.)
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De cla ro
aber ta a se gun da re u nião do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, que se des ti na a tra tar de as sun tos in ter -
nos do ór gão. 

Esta foi a úni ca vez que este Con se lho não co -
me çou na hora cer ta, e isso está jus ti fi ca do pelo jogo
do Bra sil. Nas pró xi mas re u niões, su gi ro que nos pre -
pa re mos para es tar aqui meia hora ou quin ze mi nu tos 
an tes, por que, quan do o re ló gio ba ter, va mos co me -
çar a re u nião.

Antes de con ver sar so bre Re gi men to, que ria fa -
zer uma con sul ta pré via aos se nho res em re la ção ao
cro no gra ma dos tra ba lhos. Vou pre ci sar da aju da de
quem mora em Bra sí lia. Ti ran do as se gun das e as
sex tas-fe i ras, que são con sen su al men te ru ins para
to dos nós, per gun ta ria a res pe i to da pre fe rên cia dos
Srs. Con se lhe i ros por um dos ou tros três dias da se -
ma na. Aque les para os qua is a es co lha for in di fe ren te
não pre ci sa rão se ma ni fes tar. 

Per gun ta rei in di vi du al men te aos se nho res.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ter -
ça ou quin ta. Qu ar ta, não.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Indi fe ren te.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Indi -
fe ren te.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Indi -
fe ren te.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Indi -
fe ren te.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Por que se gun da-fe i ra é um dia
ruim?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Por que se -
gun da-fe i ra é o co me ço do ca ta clis mo uni ver sal para
qua se to das as pro fis sões. O ho mem é Na po leão, na
sex ta-fe i ra, indo para San ta He le na; se gun da, vin do
de Elba. A cal ma do sá ba do e do min go con ver te-se
na fú ria ir res pon sá vel da se gun da-fe i ra. Por exem plo:
no meu es cri tó rio, não mar co hora de ma nhã, por que
to dos apa re cem mes mo sem hora mar ca da. Mar car
para quê?

Até ago ra te nho um voto para ter ça ou quin ta.
O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Ter -

ça-fe i ra.
O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Se -

gun da ou quar ta.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Se pode vo tar para a se gun da-fe i ra, 
en tão são dois vo tos para esse dia.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Três, com o 
meu. E o Pa u li to tam bém.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Tal vez eu
es te ja en ga na do em re la ção às se gun das. Co lhe rei
vo tos no va men te. De i xe mos de fora a sex ta-fe i ra, por -
que se não che gar cedo em casa te rei pro ble mas. Se -
rão os se guin tes dias: se gun da, ter ça, quar ta ou quin -
ta-fe i ra. Co lhe rei os vo tos.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Se -
gun da.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Indi fe ren te.

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) –
Se gun da-fe i ra.

O SR. DANIEL KOSLOWSK HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Te -
nho im pe di men to na se gun da se gun da-fe i ra do mês.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas em
qual quer ou tra se gun da-fe i ra pode ser? (Pa u sa) Sim.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Se gun da-fe i ra pode ser.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Indi fe ren te.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Se gun da-fe i ra.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Se gun da-fe i ra.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – Qu in ta-fe i ra.

A SRA. REGINA FESTA (Su plen te do re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) - Se gun da-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se rão nas
se gun das-fe i ras.

Nós dois fo mos der ro ta dos.
Há duas ma ne i ras de re a li zar mos esta re u nião:

a pri me i ra é mar car mos para as 11h30min ou
meio-dia - a Mesa po de ria pro vi den ci ar lan che ou al -
mo ço -, para que pos sa mos fa zer avan çar as dis cus -
sões e aca bar às 17h. Assim, po de re mos vol tar para
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casa no mes mo dia. Essa é uma op ção. A ou tra é vir -
mos de ma nhã, re a li zar mos as dis cus sões e con ti nu -
ar mos no dia se guin te. Então per de re mos um dia e
meio ou dois. Qual é a pre fe rên cia? Fa ría mos tudo
num dia só? (Pa u sa.) É con sen su al, pelo que es tou
ven do. Alguém pen sa di fe ren te?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Cre io que é bem prá ti co. Pen so que po -
de ria ser em um dia só, des de que não se res trin ja a
pos si bi li da de de que, even tu al men te, ha ven do a ne -
ces si da de de se apro fun dar ou dis cu tir mais o tema,
pos sa mos fazê-lo até o se gun do dia.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Não
con cor do. Con cor do que seja num dia só. Como te nho 
uma agen da bas tan te com pli ca da, gos ta ria in clu si ve,
Sr. Pre si den te, que as nos sas re u niões ti ves sem em
pa u ta pre vi a men te dis tri bu í da, até para que sa i ba mos 
o que efe ti va men te irá se dis cu tir, e que haja ho rá rio
de iní cio e tér mi no, para que não per ca a ob je ti vi da de.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  Não ire mos
per der tem po nes sa ma té ria; em prin cí pio será ape -
nas um dia. A Mesa será par ci mo ni o sa, mas, se a ma -
té ria for de in te res se na ci o nal ou re le van te, se con si -
de rar que, den tro da or dem na tu ral das co i sas, po de -
rá pas sar para ou tro dia, pe di rá a com pre en são dos
com pa nhe i ros – não será mais que uma ou duas ve -
zes nes te se mes tre, de for ma que é um sa cri fí cio pe -
que no  e os se nho res Con se lhe i ros o fa rão com pra -
zer.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  Peço a pa la -
vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

V. Sª en ten de que ha ve rá ape nas duas re u niões
no se mes tre?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  Não per de re -
mos tem po nes ta re u nião dis cu tin do hi pó te ses que
pro va vel men te não irão se ve ri fi car, as sim, será em
ape nas um dia.

Só abro es pa ço para a pos si bi li da de de que
haja um as sun to que, por sua re le vân cia ins ti tu ci o nal,
me re ça um de ba te com me nos pres sa. Nes sa hi pó te -
se, pos so as se gu rar a V. Sª que não será mais que
uma ou duas ve zes no se gun do se mes tre. Ima gi no
que não ha ve rá ne nhu ma vez, mas po de ria ha ver
uma ou, quem sabe, no má xi mo duas ve zes e, nes sa
hi pó te se, se rão tão pou cas que os se nho res Con se -

lhe i ros sa be rão com pre en der e con ti nu a rão a pres ti -
gi ar o Con se lho, como vêm fa zen do até ago ra.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio)  Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  Con ce do a
pa la vra, pela or dem.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) 
Enten do que de ve ría mos ter ho rá rio de iní cio e tér mi -
no das re u niões

.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)  Te re mos ho -
rá rio de iní cio e tér mi no e as re u niões se rão em um
dia só.

Como che go de Per nam bu co às 10h50min e o
avião às ve zes atra sa, o ho rá rio será ao meio-dia. Pe -
di rei à Mesa do Se na do que pro vi den cie uma co mi da
fru gal, até por que, sal vo dois ou três, um re gi me não
fi ca ria mal para os se nho res Con se lhe i ros. Fa re mos
as dis cus sões acom pa nha dos des sa sa la da ou des -
sa co mi da de pas sa ri nho.

Co me ça ría mos ao meio-dia e não pre ten do que
se es ten da além das 17 ho ras, que é um bom ho rá rio
para se pe gar avião. Essa será a re gra e te nho a im -
pres são de que será as sim em to das as re u niões. Qu -
e ro, en tre tan to, ad ver tir os se nho res Con se lhe i ros de
que, se hou ver um tema re le van te, a Mesa se con si -
de ra rá no di re i to de pe dir um pou co mais de sa cri fí cio
dos se nho res e so li ci ta rá uma ma nhã adi ci o nal, so -
bre tu do para per mi tir que a dis cus são se alon gue até
um pou co mais tar de.

Nós dois es ta mos uni dos por in te res ses es té ti -
cos. Essa ali men ta ção fru gal in co mo da rá mais a nós
dois do que aos ou tros. Espe ro que isso não ocor ra
tan tas ve zes. Caso ve nha a acon te cer, V. Sª tem co la -
bo ra do tan to até ago ra que, cer ta men te, não re cu sa -
rá mais uma co la bo ra ção.

Gos ta ria de fi xar ago ra a data das re u niões. Pre -
ten do in ter fe rir o me nos pos sí vel, pois sou ape nas o
con du tor das re u niões. Não co nhe ço o ca len dá rio de
Bra sí lia, os fe ri a dos da qui, mas gos ta ria de fi xar as
da tas de agos to até de zem bro.

Per gun ta ria se em ju lho es ta rá tudo fe cha do ou
se fun ci o na rá al gu ma co i sa.(Pa u sa)

Em agos to, gos ta ria de pro por que fos se logo na 
se gun da-fe i ra ini ci al.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – É ne -
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ces sá rio de fi nir um cri té rio. Por exem plo: a pri me i ra
se gun da-fe i ra do mês.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não me
opo nho. Por mim, está mu i to bem. Pode ser na pri me i -
ra se gun da-fe i ra do mês. Há al gum pro ble ma em Bra -
sí lia? Há qual quer fes ta de pa dro e i ra? (Pa u sa.) Na
se gun da-fe i ra, há uma van ta gem, por que o Con gres -
so está me nos con ges ti o na do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con ce do a
pa la vra a V. Sª pela or dem.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A re gra ge -
ral se ria mar car mos a re u nião na pri me i ra se gun -
da-fe i ra do mês. Se na pri me i ra se gun da-fe i ra de
qual quer mês, nos pró xi mos mil anos, hou ver fe ri a do
ou ou tro em pe ci lho, a re u nião fi ca rá adi a da para o dia
se guin te, in de pen den te men te de ca len dá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Su ges tão
ace i ta, ain da que seja numa ter ça-fe i ra ou numa quar -
ta-fe i ra. A al ter na ti va se ria re a li zar mos a re u nião na
se gun da-fe i ra se guin te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não. No
pri me i ro dia útil sub se qüen te à pri me i ra se gun da-fe i ra 
de cada mês. O Re gi men to não pode ater-se à data,
pois é in tem po ral.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Será na pri -
me i ra se gun da-fe i ra de cada mês. Entre tan to, ha ve rá
um pou co mais de bran du ra no jul ga men to do im pe di -
men to. Há pos si bi li da de de ocor rer al gum im pe di -
men to no Con gres so. Não se ri am ape nas fe ri a dos,
pois po de rá ha ver ou tros pro ble mas. Em que dia é a
ele i ção? (Pa u sa) Dia 6 de ou tu bro.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – No
dia 7 de no vem bro, cer ta men te, ha ve rá pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Em ou tu bro,
não pode ser.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Re gi men -
tal men te, isso não é im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não que ro
to mar de ci são ne nhu ma.

A re u nião de ou tu bro re a li zar-se-á no dia 14, ou
seja, na ter ce i ra se gun da-fe i ra. É ra zoá vel. Será a pri -
me i ra se gun da-fe i ra – ob ser va ção do Dr. Ro ber to
Wag ner. Se ocor rer im pe di men to, a re u nião será adi -
a da para o pri me i ro dia útil se guin te – sal vo ou tu bro,
que será na ter ce i ra se gun da-fe i ra. Dia 14 de ou tu bro
é a se gun da se gun da-fe i ra. Ain da fal ta mu i to tem po.
Dia 14 está óti mo. Por tan to, em ou tu bro, a re u nião
será na se gun da se gun da-fe i ra.

Da rei uma ex pli ca ção pré via: esse Re gi men to
des ti na-se a fun ci o nar, na mi nha ex pec ta ti va, por dois 
ou três me ses. Não es pe ro che gar mos ao fim do se -
mes tre com ele. Entre tan to, se ria pre ci so es ta be le cer
uma me di da para per mi tir que co me çás se mos a fun -
ci o nar.

Há, en tão, essa pro vi so ri e da de, que ha ve rá de
abran dar o co ra ção de mu i tos dos se nho res e per mi ti -
rá que tra ba lhe mos com um tex to im per fe i to. Ima gi no
que to dos te nham uma via des sa em mãos.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, fiz pe que nas con si de ra ções – em ver me lho –
no Re gi men to que V. Sª me en vi ou. Peço à Se cre tá ria
que dis tri bua uma có pia aos nos sos co le gas, a tí tu lo
me ra men te de co la bo ra ção.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con ce do a
pa la vra pela or dem a V. Sª.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, não me sin to em con di ções de ela bo rar
qual quer pa re cer a res pe i to do Re gi men to, até por -
que en ten do que a nos sa par ti ci pa ção nes te Con se -
lho é ex tre ma men te im por tan te. O Re gi men to é a nor -
ma de fun ci o na men to do Con se lho, prin ci pal men te vi -
san do à sua uni da de, que re pu to como um as pec to
bas tan te fun da men tal.

Mi nha su ges tão, Sr. Pre si den te, é que, no de -
cur so do re ces so do mês de ju lho, com o com pro mis -
so de votá-lo na pri me i ra re u nião do mês de agos to,
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seja pos sí vel co le tar to dos os sub sí di os ne ces sá ri os
a esse Re gi men to, con tan do-se in clu si ve com o apo io 
da Mesa no sen ti do de ela bo rar um re gi men to que
não te nha tran si to ri e da de de um ou dois me ses, para
que pos sa mos, efe ti va men te, co me çar com o pé di re i -
to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A po si ção
do Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do de Car va lho é pon de -
rá vel. A mi nha con vic ção é um pou co di fe ren te. Eu e
S. Sª te mos a mes ma vi são de que de ve mos fa zer um
re gi men to que per du re, que pos sa ga ran tir a boa or -
dem dos tra ba lhos. Tal vez ape nas a mi nha an gús tia
seja um pou co ma i or. Não vejo sen ti do em não apro -
ve i tar mos esta re u nião para apro var este mi nir re gi -
men to, como qui se rem cha mar. Ain da em agos to,
quem sabe, já po de re mos ter pron to o ou tro re gi men -
to. Não de ci di rei. Co lhe rei vo tos. 

Há, por tan to, duas vi sões: uma é a de que não
se deve dis cu tir o Re gi men to ago ra e de i xá-lo para
ser vo ta do em agos to. A di fi cul da de, Dr. Pa u lo, é que
já em agos to não po de rá ha ver re u nião. Como po de -
re mos vo tar algo se nem Re gi men to exis te? A Mesa
do Se na do Fe de ral pre ci sa apro var para, de po is, en -
trar em vi gor.

Então, a mi nha ex pec ta ti va se ria de que já pu -
dés se mos tra ba lhar a par tir de agos to. De po is con sul -
ta rei os mem bros e tam bém a Mesa do Se na do Fe de -
ral para sa ber. Há téc ni cos le gis la ti vos com ex tra or di -
ná ria com pe tên cia na Casa, com a van ta gem de se -
rem isen tos. A mi nha in ten ção, ao con ver sar com a
Mesa da Câ ma ra Fe de ral, é de que ela, por fa vor, de -
sig ne al guém para fa zer esse tra ba lho no cur so das
fé ri as e eu o en tre ga ria aos se nho res quem sabe em
agos to, Dr. Pa u lo. Tal vez, em agos to, o pri me i ro as -
sun to de ex tra pa u ta seja o Re gi men to de fi ni ti vo. 

Co lhe rei os vo tos. Os Con se lhe i ros di rão se pre -
fe rem es tan car os tra ba lhos aqui para es pe rar a vo ta -
ção do Re gi men to em agos to ou se pre fe rem vo tar
este mi nir re gi men to ago ra. Em agos to, se Deus der
bom tem po, já es ta re mos – no má xi mo em se tem bro
– vo tan do o de fi ni ti vo.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Co me ço a
vo ta ção por V. Sª, que cer ta men te dirá que pre fe re es -
pe rar...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Eu

gos ta ria ape nas, Sr. Pre si den te, de com ple men tar o
meu ra ci o cí nio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Fi que à von -
ta de.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Estou par tin do do pres su pos to de que te nha mos aqui
in clu si ve nor mas e sis te má ti ca do nos so fun ci o na -
men to. Que os com pa nhe i ros me des cul pem, mas
não te nho prá ti ca de or dem le gis la ti va. No en tan to, te -
nho al gu ma vi vên cia e ex pe riên cia par ti ci pan do de al -
guns con se lhos. 

Enten do, Sr. Pre si den te, que todo o nos so pro -
ce di men to de ve rá, de al gu ma for ma, es tar nor ma ti za -
do, prin ci pal men te com re fe rên cia aos pa re ce res que
de ve re mos ela bo rar. Cre io que o Con se lhe i ro re la tor
de ve rá ter um tem po para que pos sa ex por o seu pon -
to de vis ta. Gos ta ria de sa ber tam bém, Sr. Pre si den te, 
se vo ta re mos em apar ta do, ou não, este re la tó rio.

Gos ta ria de en ten der, e numa vis ta d’olhos su -
cin ta des se Re gi men to, a par ti ci pa ção do su plen te
nes se pro ces so. Sei que exis tem al guns as pec tos
que de ve ri am ser con si de ra dos, ra zão pela qual en -
ten do que esse mês de re ces so par la men tar – o que
tam bém de al gu ma for ma tam bém im pe di ria que a
pró pria Mesa do Con gres so Na ci o nal pu des se re fe -
ren dá-lo – ser vi ria para que to dos nós dés se mos a
nos sa co la bo ra ção e con tri bu i ção e as su mís se mos o
com pro mis so de, na pri me i ra re u nião do mês de
agos to, apro vá-lo de for ma de fi ni ti va e co me çar o fun -
ci o na men to do Con se lho com ab so lu ta le gi ti mi da de.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Faço mi -
nhas qua se to das as pa la vras do Con se lhe i ro quan to
à im por tân cia de ter um re gi men to tra ba lha do. Esta -
mos in te i ra men te de acor do. O pon to de di ver gên cia
pa re ce es tar na pro pos ta de V. Sª  com a me lhor das
in ten ções e com es pí ri to pú bli co – de que o Con se lho
nada faça en quan to não for apro va do o nos so Re gi -
men to de fi ni ti vo. A mi nha pro pos ta co in ci de com a de
V. Sª, com uma úni ca al te ra ção: en quan to não apro -
var mos esse Re gi men to de fi ni ti vo, co me ça re mos a
tra ba lhar com esse Re gi men to pro vi só rio. O que me
leva a essa con clu são, Con se lhe i ro, é que te re mos
seis me ses de tra ba lho pela fren te. É um tem po cur to,
as ex pec ta ti vas são gran des, o Con se lho foi pre vis to
na Cons ti tu i ção de 1988 e só foi re gu la do em uma lei
de 1991, os mem bros só fo ram ele i tos em 2002 e há
uma ló gi ca per ver sa e mis te ri o sa, que não sei de
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onde vem, que bus ca en tra var o fun ci o na men to do
Con se lho. 

Temo que qual quer ges to nos so no sen ti do de
man ter o en tra ve pa re ça aos olhos da opi nião pú bli ca
al gum tipo de co ni vên cia com essa cons pi ra ção do
des ti no, mas co lhe rei vo tos, per doe-me V. Sª.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Com mu i to
pra zer, ace do.

Não jus ti fi que mais por que nos vai rou bar tem -
po.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, tal vez eu não te nha me fe i to en ten der.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Estou con -
ven ci do de que V. Sª se fez en ten der. To dos en ten de -
mos que...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – A
mi nha pro po si ção, Sr. Pre si den te, é a de que se vote
na pri me i ra re u nião de agos to, de uma for ma ab so lu -
ta men te pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Eu sei, Con -
se lhe i ro, mas nes sa re u nião não po de re mos mais tra -
ba lhar por que o Re gi men to apro va do não va le rá
nada. Tem que su bir para a Mesa e, no caso, per de re -
mos os me ses de ju lho e de agos to, e a pri me i ra re u -
nião será em se tem bro.

Con cor do com V. Sª, não te nho dú vi da em re la -
ção à im por tân cia de se ter um bom re gi men to, mas,
com todo o res pe i to, dis cor do quan to a per der mos
dois me ses. Por tan to, se rei de mo crá ti co, co lhe rei os
vo tos dos Con se lhe i ros pre sen tes. Se os Con se lhe i -
ros en ten de rem que de vem vo tar um...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, pela or dem.

O SR. O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val -
can ti Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois
não.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Te nho uma 
so lu ção in ter me diá ria: po de ría mos apro var esse Re -
gi men to, dan do-lhe o pra zo de va li da de até o dia 30

de agos to, mas co me ça ría mos a tra ba lhar, a par tir de
hoje, com o Re gi men to apro va do.

Pen so que o Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do tem
ra zão. Por ou tro lado, V. Sª tam bém tem ra zão em
que rer dar mos tras à so ci e da de de que já es ta mos
tra ba lhan do. 

Esse do cu men to ela bo ra do por V. Sª, ao qual fiz
crí ti cas, está mu i to bem fe i to, ape sar de su cin to,
abran ge pra ti ca men te to das as nos sas ati vi da des e
não se ria ruim se pu dés se mos apro vá-lo, mas já fi xa -
ría mos a sua data de va li da de, o que nos obri ga ria a
nos em pe nhar para que no mês de agos to já ti vés se -
mos ela bo ra do o tex to fi nal do fu tu ro Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Re co lho
essa ma ni fes ta ção como o es ta do de es pí ri to do Con -
se lho. 

Temo con ver ter isso em re gra, por que pode
ocor rer o pior: se por qual quer ra zão não con se guir -
mos apro var, o ve lho per de rá a va li da de e o novo ain -
da não terá en tra do em vi gor.

A par tir de ago ra, co lhe rei os vo tos a res pe i to do 
se guin te: pas sa mos a dis cu tir o Re gi men to pro vi só rio
ou pos ter ga mos até agos to?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Não
con cor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não con cor -
da. Con cor da em dis cu tir o Re gi men to atu al? Não
con cor da? (Pa u sa)

Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Con cor do,
com a res sal va de que ha ve ria uma va li da de de mar -
ca da no tem po.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Se o seu
voto for de fi ni ti vo, vol ta re mos a ele para ser es cla re ci -
do.

Con se lhe i ro Mi guel Ci pol la.
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -

tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) –
Con cor do. 

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Con -
cor do.

Con se lhe i ra Be re ni ce, con cor da?
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
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dos ar tis tas) - Com a Mesa, pela apro va ção do Re gi -
men to pro vi só rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como vota
o Con se lhe i ro Ge ral do?

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Con cor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Con cor do.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Con cor do.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – Con cor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Por ma i o ria, 
va mos co me çar a dis cu tir o Re gi men to.

Re ce bi su ges tão de di ver sos com pa nhe i ros e
res sal to que, de to das elas, uma de mons tra um tra ba -
lho ex tra or di ná rio e ca u te la do Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner. Já in cor po rei boa par te de suas su ges tões e
ado ta rei como sis te má ti ca a apro va ção de ar ti go por
ar ti go. Nos ar ti gos em que não hou ver al te ra ção, vou
de cla rar que não há al te ra ção. Não co lo ca rei em vo ta -
ção o “apro va do”, no co me ço do tex to, Con se lhe i ro
Ro ber to Wag ner, por que con sul tei a lei, que não man -
da apro var re so lu ção, mas sim o Re gi men to. De for -
ma que de i xei o “apro va do” só por con ta dis so.

Qu an do pedi para fa zer, de po is do tí tu lo, ha via
re fe rên cia a ar ti gos no e-mail que re ce bi. No Re gi -
men to que aca ba mos de con sul tar, não há mais re fe -
rên cia a es ses ar ti gos, en tão con si de ra rei eli mi na das
es sas re fe rên ci as a ar ti gos em ba i xo de tí tu los e ca pí -
tu los, por que o in te res se se ria fa zer o mais pró xi mo
pos sí vel do Re gi men to atu al da Mesa. Na via que re -
ce bi por e-mail, ha via es ses ar ti gos de 1 a 3. No
exem plar que está aqui, que con sul ta mos, não há, en -
tão con si de ra rei eli mi na das to das es sas re fe rên ci as
em cima - Tí tu lo I, Do Fun ci o na men to, ar ti gos tais -,
aten den do à su ges tão do Con se lhe i ro Wag ner, sem
que haja ne ces si da de de re fe rên cia no tí tu lo a cada
ca pí tu lo.

Não há ob ser va ções ao art. 1º.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
No art. 2º, jun tei to das as re da ções que me pa -

re ce ram ra zoá ve is. Leio o novo art. 2º, para sa ber se
es tão de acor do: 

“Art. 2º. O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al re -
u nir-se-á em sua sede de 15 de fe ve re i ro a 30 de ju -
nho e de 1º de agos to a 15 de de zem bro.”

A pa la vra “anu al men te” foi cor ta da, por que não
cons ta do Re gi men to. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa).

“Art. 3º. As re u niões do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, or di ná ri as e ex tra or di ná ri as, se rão con vo -
ca das por seu Pre si den te ou a re que ri men to de cin co
dos seus mem bros.”

Esse ar ti go com ple men ta-se com o ar ti go que
tra ta...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, fiz uma su ges tão de al te ra ção no art. 3º. A re -
da ção fi cou da se guin te for ma: 

“Art. 3º. As re u niões or di ná ri as e ex tra or di ná ri as
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al se rão con vo ca -
das por seu Pre si den te ou a re que ri men to de cin co
dos seus mem bros, po den do ser as re u niões ex tra or -
di ná ri as con vo ca das tam bém pelo Pre si den te do Se -
na do Fe de ral.”

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Co lo co em
vo ta ção a re da ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Gos ta ria
de fa zer uma su ges tão que me ocor reu ago ra: se ria
ra zoá vel ima gi nar “ou a re que ri men to de cin co dos
seus mem bros efe ti vos”, ou se ria re dun dân cia?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mem bros ti -
tu la res?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, por -
que na mi nha re da ção não cons tou a pa la vra “ti tu la -
res”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – As Srªs e os 
Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de acor do com a re -
da ção, com o acrés ci mo de “ti tu la res”, que i ram per -
ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Art. 4º, ca put. 
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
O § 2º, por ra zões de re da ção, será con ver ti do

em ar ti go au tô no mo, mas es tou co lo can do em vo ta -
ção o con te ú do, não a dis po si ção grá fi ca. 
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As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

O § 3º será § 2º. Nin guém será con tra, por que
está na lei.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, fi cou con fu so, por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Está tudo
na lei. Nos pa rá gra fos 1º, 2º e 3º, com a se guin te cor -
re ção gra ma ti cal: em vez de “ili bi da”, fi ca rá “ili ba da”. 

Co lo co em vo ta ção o art. 4º, que cor res pon de
ao que está na lei. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Está per fe i -
to.

O SR. O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val -
can ti Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Os
se nho res ve rão de po is que o § 2º se trans for ma rá em
um ar ti go, para não ter mos que re nu me rá-los to dos.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, o Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do fez uma pon de -
ra ção. Ontem, pen sei ou vir o Sr. Pre si den te do Con -
gres so di zer que o nos so man da to se ria en cer ra do
em 31 de de zem bro de 2003. E ele me dis se que se ria 
ou tra data. Como fi cou?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – No dia 31 de 
mar ço, S. Exª dis se.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – De 2003?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho ) – É, mas fui ins ta do por al guns Con se lhe i ros a
pôr em vo ta ção essa ma té ria em se gui da ao Re gi -
men to e de po is...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Vejo im pe -
di men to to tal, cons ti tu ci o nal men te, des sa fi xa ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Per mi ta V.
Sª que eu po nha isso em vo ta ção logo em se gui da ao
Re gi men to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Per fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O art. 5º
pas sa a ter a se guin te re da ção: 

“Art. 5º. A pos se, ato pú bli co atra vés do qual os
mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção se in ves tem
no man da to, re a li zar-se-á pe ran te o Se na do Fe de ral.”

Ontem, o Se na dor Ra mez Te bet deu uma con tri -
bu i ção ex tra or di ná ria ao Re gi men to. S. Exª de cla rou
to dos em pos sa dos, ti tu la res e su plen tes. É uma fór -
mu la per fe i ta e prá ti ca. Por tan to, pro po nho can ce lar -
mos o art. 6º e ado tar a pro pos ta do Pre si den te Ra -
mez Te bet, com essa pe que na al te ra ção gra ma ti cal
no art. 5º.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Qual se ria
a re da ção?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Eu es ta va
su pon do, quan do foi fe i to, que os Con se lhe i ros que
não to ma ram pos se te ri am que fazê-lo no Con se lho.
O Con se lho te ria que avi sar...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Tro car a
Mesa pelo Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não, não. O
Pre si den te Ra mez Te bet dis se o se guin te: “De cla ro
em pos sa dos to dos os Con se lhe i ros, ti tu la res e su -
plen tes”. Pre sen tes ou não, S. Exª os de cla rou em -
pos sa dos. Foi de uma pra ti ci da de co mo ven te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então,
tira-se a pa la vra “Mesa” e co lo ca...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “A pos se,
ato pú bli co atra vés do qual os mem bros do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al se in ves tem no man da to, re a -
li zar-se-á pe ran te o Se na do Fe de ral”.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Se na do
Fe de ral. Sai “a Mesa”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pon to fi nal.

Arti go 7º, sem al te ra ção.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas, Sr.
Pre si den te, cre io que se V. Sª con sul tar quan to à ex -
pres são Se na do Fe de ral, cer ta men te os as ses so res
le gis la ti vos en ten de rão que é pe ran te o Ple ná rio do
Se na do.
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pe ran te a
Mesa...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Co lo quei
Mesa para fi car mais res tri to do que Se na do. Se na do
im pli ca Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ace i to a re -
da ção. Ace i ta, com o aden do do Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner.

Arti go 7º.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – No art. 6º,
quin ze dias.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ti rei isso
por que a so lu ção do Se na dor Ra mez Te bet foi mu i to
mais in te li gen te, Con se lhe i ro. To dos to ma ram pos se
on tem, aca bou. Não te rão que to mar pos se de po is.
Quem não es ti ver de acor do que re nun cie de po is.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Quer di zer
que mes mo au sen te será con si de ra do em pos sa do?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – S. Exª de cla -
rou em pos sa dos to dos, o que foi uma for ma mu i to
mais in te li gen te.

Arti go 7º.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – No art. 7º,
acres cen tei o “c”: três au sên ci as não jus ti fi ca das...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qu an to às
três au sên ci as não jus ti fi ca das, re sol vi não aco lher
por que não está na lei. A lei es ta be le ceu um pra zo de
man da to; o Con gres so ele geu por um pra zo, en tão o
Con se lho não po de rá usar ar ti fí cio para en cur tar esse 
pra zo.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – É ra zoá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con cor do
com a sua pon de ra ção, mas en ten do que ela de ve ria
cons tar da lei.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O en ten di -
men to de V. Sª é ra zoá vel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Então fica
como está.

O art. 8º per ma ne ce como está, com as al te ra -
ções de re da ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. Há
uma al te ra ção da úl ti ma pa la vra: em vez de “ace i ta”
deve ser “re ce bi da”, por que re nún cia é ato uni la te ral.
Nes se caso, só o ato de re ce ber já con fi gu ra a re nún -
cia; ela não pre ci sa ace i tar a re nún cia.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Su -
gi ro que, ha ven do vaga no Con se lho, ca i ba ao Con -
gres so Na ci o nal ele ger o subs ti tu to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Estou in te i -
ra men te de acor do, mas não sei se é uma ma té ria re -
gi men tal. Esse é um as sun to de lei: ha ven do vaga,
qual quer mem bro do Con gres so Na ci o nal...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – ...de
ti tu lar ou de su plen te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – ...qual quer
mem bro do Con gres so Na ci o nal tem le gi ti mi da de
para pro por. Não sei se o Re gi men to Inter no pode in -
ter fe rir em ma té ria de com pe tên cia le gis la ti va para
de ter mi nar. Estou in te i ra men te de acor do. E digo a V.
Sª que, se isso ocor rer, a Mesa da Co mis são vai en vi -
dar es for ços no sen ti do de que o Con gres so pro vi den -
cie a subs ti tu i ção. Tal vez não seja ma té ria re gi men tal.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas pen so
que quem pode mais pode me nos. A in di ca ção de um
novo Con se lhe i ro...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – É ma té ria
do Con gres so Na ci o nal, não é ma té ria de re gi men to.
Mas ga ran to a V. Sª que a Mesa vai se em pe nhar para 
fa zer isso.

O art. 8º, com as al te ra ções de re da ção do Con -
se lhe i ro Ro ber to Wag ner, e a subs ti tu i ção da úl ti ma
pa la vra, “ace i ta” por “re ce bi da”.
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As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

O art. 9º está man ti do.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa) 
No art. 10 há o acrés ci mo de duas pa la vras: 
“Art. 10. Inde pen den te men te de vaga, po de rá o

mem bro su plen te do Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al par ti ci par de suas re u niões, po den do vo tar quan -
do o cor res pon den te mem bro ti tu lar de las não par ti ci -
pe.”

A su ges tão é de que o su plen te es te ja pre sen te
à re u nião quan do não es ti ver o ti tu lar e pos sa vo tar.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

Arti go 11, sem al te ra ção.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de re tor nar ao ar ti go an te ri or.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “Inde pen -
den te men te de vaga, po de rá o mem bro su plen te do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al par ti ci par de suas
re u niões, po den do vo tar quan do o cor res pon den te
mem bro ti tu lar de las não par ti ci pe.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Foi apro va -
do que ele po de rá vo tar. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil)) – Ele po de rá
vo tar. Ele já po dia par ti ci par, por que não faz sen ti do
que pos sa par ti ci par sem vo tar, quer di zer, ele está
ele i to, me re ce vo tar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Cor re mos
o ris co de ocor rer que se ele não es ti ver par ti ci pan do
por que se au sen tou... Por exem plo: se fui ao ga bi ne te
do se na dor e não es tou par ti ci pan do na que le mo -
men to, se o meu su plen te es ti ver aqui e pu der vo tar,
cor ro o ris co de... E isto tem que fi car mu i to cla ro: se
ele po de rá vo tar e em que con di ções. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Só terá di re -
i to a voto se o Con se lhe i ro es ti ver au sen te da re u nião. 
Pos so ga ran tir a V. Sª que se o Con se lhe i ro es ti ver fi -
si ca men te pre sen te, quan do a re u nião co me çar, só
ele vo ta rá. Ha ve rá uma úni ca hi pó te se em que o su -
plen te po de rá vo tar. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas aqui
está o ver bo par ti ci par; par ti ci par é es tar pre sen te. Ele 
pode es tar au sen te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O su plen te
po de rá vir e par ti ci par das re u niões; me re ceu o res pe -
i to do Con gres so Na ci o nal, foi ele i to, não há ne nhu ma 
ra zão para que não pos sa com pa re cer.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Aqui é se o
ti tu lar não es ti ver par ti ci pan do. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Há duas re -
gras di fe ren tes. O Con se lhe i ro su plen te po de rá par ti -
ci par sem pre. Aliás, está co nos co a Con se lhe i ra Re gi -
na Fes ta, que é su plen te e está par ti ci pan do, mas não 
está vo tan do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O ti tu lar
não está par ti ci pan do e a per gun ta é: quan do o ti tu lar
está em ple no exer cí cio, mas não está par ti ci pan do
da que la re u nião, quem vota?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Vota o su -
plen te; é o que diz o Re gi men to.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Sr.
Pre si den te, no art. 9º, não fica mais in te res san te:”
Dar-se-á a con vo ca ção do su plen te cor res pon den te
nos ca sos de au sên cia do mem bro ti tu lar ou im pe di -
men to”?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Au sên cia
ou im pe di men to, vaga. Não re ti re a pa la vra “vaga”,
en tão fi ca rá vaga, au sên cia ou im pe di men to. 

Ace i to.
Além de vaga, para a su ges tão fi car per fe i ta:

vaga, au sên cia ou im pe di men to. 
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então fica
cla ro que o su plen te, no art. 10, só po de rá vo tar se ca -
rac te ri za da a au sên cia e a con vo ca ção; ele terá que
ser con vo ca do. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qu e ro de -
cla rar a V. Sª que en quan to esta Mesa es ti ver no exer -
cí cio a re gra será: pre sen te no iní cio da re u nião o
mem bro ti tu lar, só ha ve rá um caso em que o su plen te
po de rá vo tar: se o mem bro ti tu lar dis ser que está se
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au sen tan do, co mu ni car for mal men te a sua au sên cia.
Nes se caso vo ta rá o su plen te. O que sig ni fi ca di zer
que, pre sen te o mem bro ti tu lar, se ele se re ti rar e não
co mu ni car sua au sên cia, a Mesa usa rá o cri té rio de
não per mi tir o voto do su plen te. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Inclu si ve a
com bi na ção do art. 9º com o art. 10. Se gun do este,
ele só po de rá vo tar...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qu an do
não par ti ci pe mes mo.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – E tam bém
será con vo ca do pelo Pre si den te. Não bas ta só a au -
sên cia do ti tu lar, por que o art. 9º diz que ele será con -
vo ca do se hou ver vaga, au sên cia ou im pe di men to. 

O art. 10 com bi na com o art. 9º. No art. 10, tem
que fi car en ten di do que o su plen te só po de rá vo tar na
au sên cia, im pe di men to ou vaga do ti tu lar se for con -
vo ca do pelo Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – No art. 10,
além de vaga, tam bém deve cons tar au sên cia ou im -
pe di men to. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não se ria
pru den te co lo car “con vo ca do pelo Pre si den te”? Para
com bi nar bem com a re da ção do art. 9º?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas es tou
fi gu ran do a hi pó te se de que não te nha mos, com an te -
ce dên cia, a cons ciên cia de que o Con se lhe i ro não es -
ta rá pre sen te, caso ele sim ples men te, na hora, não
apa re ça. 

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Isso ve ta ria a par ti ci pa ção?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Isso não
veta. Nes se caso, ele vai par ti ci par.

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Com di re i to a voto.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ou o car go
deve es tar vago ou o ti tu lar de ve rá es tar au sen te ou
im pe di do. Mas, mes mo ocor ren do uma des sas três
hi pó te ses, tem que ha ver a con vo ca ção do Pre si den -
te. Não bas ta que o su plen te diga que o ti tu lar está au -
sen te e que i ra vo tar. Não. É pre ci so que o Pre si den te

com bi ne o art. 9º com o art. 10. É im por tan te de i xar
cla ro que, mes mo o ti tu lar...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – E que seja o 
mes mo su plen te con vo ca do pelo Pre si den te. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim. Nes se 
caso, fica cla ro.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se hou ves -
se al guém que sou bes se ma ne jar um com pu ta dor, eu 
pas sa ria as pá gi nas al te ra das e, quan do aca bas se, já 
as re vi sa ría mos.

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, V. Sª acres cen tou, ao fi -
nal do art. 11: “po den do vo tar con vo ca do pelo Pre si -
den te”?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Do art. 10.
O su plen te po de rá vo tar, mas é pre ci so que se com bi -
ne o art. 9º com o art. 10. 

O art. 9º diz que o su plen te só po de rá vo tar se o
car go do ti tu lar es ti ver vago, se ele es ti ver au sen te ou
im pe di do. 

O art. 10 es ta be le ce o se guin te: mes mo ocor -
ren do es sas três hi pó te ses, é pre ci so que o su plen te,
para vo tar, seja con vo ca do pelo Pre si den te. Não bas -
ta ele che gar aqui e que rer vo tar por que o seu ti tu lar
está au sen te. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O art. 11
não tem al te ra ção.

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Há uma pro pos ta de pa rá gra fo.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Con se -
lhe i ro Da ni el deu uma su ges tão mu i to in te res san te.
Estou sen do lem bra do aqui que tal vez o se cre tá rio
não fi zes se par te da Mesa. Se ria o Pre si den te, as ses -
so ra do por um se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O ca put não 
tem al te ra ção. Ha ve ria um pa rá gra fo úni co com a se -
guin te re da ção: 

“Pa rá gra fo Úni co. O Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al po de rá in di car, den tre os re pre sen tan tes da
so ci e da de ci vil, um se cre tá rio para au xi li ar os tra ba -
lhos da Mesa.”
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As Sras e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem
de acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Art. 12. 
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Co lo quei
“mem bro ti tu lar”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Le rei para
ser mais sim ples. Mis tu rei mu i to.

“Art. 12. Em fal ta do Pre si den te e do Vice-Pre si -
den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, se rão as
re u niões do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al di ri gi -
das por mem bro re pre sen tan te ti tu lar da so ci e da de
ci vil es co lhi do pelo Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – “Mem bro ti -
tu lar”, e não “mem bro re pre sen tan te ti tu lar”. Por mem -
bro ti tu lar re pre sen tan te da so ci e da de ci vil.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, nes se ar ti go, es ta mos
in clu in do a pa la vra “ti tu lar” e su pri min do a ex pres são
“de seus su plen tes”, den tro de um en ten di men to de
que ele ge mos o Pre si den te e o Vice. Por tan to, não há
su plên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O su plen te
não as su me.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Su -
gi ro que o mem bro do Con se lho seja o mais ido so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Para que
fim, Con se lhe i ro?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – O
re pre sen tan te da so ci e da de ci vil mais ido so, ado tan -
do, in clu si ve, um cri té rio do pró prio Se na do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Para não
ha ver uma ele i ção de quem vai as su mir, fi ca rá cla ro
que as su mi rá o mais ido so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com todo
res pe i to, pen so que o es co lhi do de ve ria sê-lo por ou -
tros mé ri tos que não esse.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Esse é o cri té rio do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas não so -
mos de lá.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Pen so que
se ria in te res san te co lo car em vo ta ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – É ida de ou
será es co lhi do pelo Con se lho?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ida -
de.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ida de.

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) –
Ida de.

O SR. DANIEL KOSLOWSK HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  – Con -
se lho.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Con se lho.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Con se lho.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Em ho me na gem ao Di nes, ida de.
(Ri sos)

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Con se lho.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lho.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Sr.
Pre si den te, há um ou tro Con se lhe i ro que não vo tou.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ga nhou o
Con se lho.

Fran cis co Pe re i ra da Sil va Pon tu al. Pon tu al, não. 
Des cul pe, eu de ve ria sa ber que V. Sª não é pon tu al.

“Ao Pre si den te com pe te” - pas so a ler um por
um, para sim pli fi car -, no pri me i ro item, ao in vés de
“de sig nar”, será “pro por a Ordem do Dia”.
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Se, en quan to eu ler, nin guém se pro nun ci ar,
con si de ra rei apro va do.

Item “b”, sem al te ra ção; “c”, sem al te ra ção; “d”,
sem al te ra ção; “e”, re sol vi cor tar, por en ten der que é
mais de mo crá ti co que o Con se lho in di que os re la to -
res do que o Pre si den te. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então, qual 
se ria? Não tem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não, esse
não se in clui en tre os po de res do Pre si den te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O “e”, en -
tão, se ria o quê?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se ria de -
sem pa tar as vo ta ções.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Enten di.
Sai o “e”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho –- Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Sai o “e”. 

O an ti go “g” con ti nua; o “h”, re sol vi cor tar tam -
bém. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas cre io
que se ria ra zoá vel, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho –- Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas pre fe ri 
não re sol ver, ou vi do o Ple ná rio. Pre fi ro que o Ple ná rio 
re sol va.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O en ca mi -
nha men to da aus cul ta ao Ple ná rio tem que ser do
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pre fi ro que
ve nha do Ple ná rio. É me lhor que a Mesa cum pra de ci -
são do Ple ná rio do que to mar uma de ci são.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Sr. Pre si den te, essa atri bu i ção po de ria
fi car em um ou tro lo cal.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pen so que
tem de co lo car em vo ta ção, Sr. Pre si den te. Não pode
ha ver um vá cuo. Com a dú vi da, tem que ha ver uma
for ma para que ela seja sa na da. Con si de ro mais de -

mo crá ti co, e é o que se faz nos con gres sos: que o
Pre si den te, ou vi do o Ple ná rio, de ci da.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho –- Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Eu co lo -
quei as sim por que a mi nha opi nião é essa e tam bém
por que às ve zes sur ge o pro ble ma e não dá tem po de
ou vir o Ple ná rio. 

A idéia é que o Pre si den te de ci da, mas de pen -
den te do re fe ren do pos te ri or do Ple ná rio. Para mim é
in di fe ren te. Fico aca nha do de pro por, por que qual -
quer so lu ção está cer ta.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ma ni fes -
tar no sen ti do de que a pre vi são do tra ta men to das
ques tões não pre vis tas no Re gi men to Inter no fos se
in clu í da no úl ti mo tí tu lo, no úl ti mo ca pí tu lo. Pa re ce-me 
que se ria mais apro pri a do que isso fos se pre vis to lá.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O que se
está de ci din do aqui é ou tra co i sa. O Con se lhe i ro Ro -
ber to Wag ner diz que às ve zes sur ge um pro ble ma
lon ge do Con se lho e é pre ci so to mar uma de ci são.
Diz S. Sª, com toda pro pri e da de, que a re gra nos Par -
la men tos é que al guém tome a de ci são que deva ser
ado ta da e ouça de po is o Con se lho, para sa ber se ele
a man tém ou a re vo ga.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO MORETZSOHN
(Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te,
cre io que es ta mos fa lan do de dois as sun tos di fe ren tes.
Nes sa si tu a ção emer gen ci al, em que não há como con -
sul tar o Con se lho...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não, es ta -
mos eli mi nan do essa pos si bi li da de.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO MORETZSOHN
(Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O que se está di -
zen do é com re la ção aos ca sos não pre vis tos nes te Re -
gi men to. Há um en ten di men to de que ca sos não pre vis -
tos pelo Re gi men to, ne ces sa ri a men te, não te ri am de ter 
a apro va ção do Se na do?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Uma con du -
ta tem que ser pra ti ca da. A nos sa de ci são é de con -
sen so. O Con se lho tem que ser ou vi do. O pon to de di -
ver gên cia é que, na pri me i ra re da ção, ha vía mos in -
clu í do uma re gra que está pre sen te em re gi men tos e
as sem bléi as, qual seja, a de quem está di ri gin do ter
que to mar al gu ma de ci são. Então, que o faça e a sub -
me ta ao Con se lho na pri me i ra re u nião.
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Te nho di fi cul da des em de fen der essa po si ção.
Para mim qual quer das duas está boa.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu gos ta ria 
de co lo car em vo ta ção que se man ti ves se a re da ção
que V. Sª ha via co lo ca do. Não pode ha ver um vá cuo,
Sr. Pre si den te.

Em re la ção à le tra “e”, pre ci sa mos ex pli ci tar
como se no me ia um re la tor. Não pode ha ver um va zio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se -
lho, quan do de ci dir a ma té ria, tam bém es co lhe rá o re -
la tor.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Onde está
es cri to isso?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Vai che gar
o mo men to. Eu não que ria fi car com esse po der.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas fi que
tran qüi lo; isso é re gra.

O SR. ASSESSOR – Sr. Pre si den te, nas co mis -
sões do Se na do, com pe te ao Pre si den te: or de nar e
di ri gir os tra ba lhos da co mis são, dar co nhe ci men to de 
toda a ma té ria, de sig nar na co mis são re la to res para a 
ma té ria...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Aqui está
“De sig nar, na Co mis são, re la to res da ma té ria”. Este
item foi ti ra do do Re gi men to do Se na do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, o po der de no me ar re la to res tem que fi car bem
ex pli ci ta do, por que se não va mos fi car na que la re gra
de que para três ca sos pre ci sa rão ser no me a dos três
re la to res. Por tan to, se não ti ver mos uma re gra es ta -
be le ci da, fi ca rá meio di fu so. Não vejo di fi cul da de em
que o Pre si den te de um Con se lho do nos so ní vel pos -
sa no me ar re la tor.

Acres cen tei “ma té ri as do in te res se do Con se lho 
de Co mu ni ca ção So ci al” para não fi car vago. Ele só
po de rá no me ar re la to res quan do as ma té ri as fo rem
per ti nen tes às nos sas com pe tên ci as.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De in te res -
se do Con se lho. O Re gi men to não com ple men ta o do
Se na do; ele pára an tes, em ma té ri as.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, mas

para o Se na do tudo vale; para nós, tem que ser o art.
221.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Vou co lher
vo tos, res sal tan do que qual quer que seja a so lu ção
ace i ta rei com o ma i or pra zer.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – No -
me ar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O tex to se -
ria: “no me ar re la to res para se pro nun ci ar so bre ma té -
ri as do in te res se do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al”. Ele e eu tam bém nos ma ni fes ta mos por essa re -
da ção, Sr. Pre si den te.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, te nho uma su ges tão de en ca mi nha men -
to. Ha ve ria uma so lu ção para si tu a ções emer gen ci a -
is, ou seja, a de que as ma té ri as não de i xem de ser
en ca mi nha das pela fal ta de re la tor, quan do ne ces sá -
rio, fora das re u niões do Con se lho. Ha ven do so lu ção
para isso...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não, os re -
la to res se rão sem pre no me a dos em re u nião de Con -
se lho. Não ima gi no que eu pos sa no me ar nin guém
lon ge do Con se lho. Fui eu quem ris quei, por tan to, es -
tou à von ta de.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – V. Sª está
ab di can do de po der, mas não po de rá ha ver um vá cuo 
ju rí di co.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Man ter ou
ti rar a re gra? Man ter a re gra, com o aden do do Con -
se lhe i ro Ro ber to Wag ner, no me ar re la to res para se
pro nun ci ar so bre ma té ri as de in te res se...

Está se vo tan do ti rar.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) –- O art. 23 já de ter mi na a pos si bi li da de
de a Pre si dên cia no me ar...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i -
ra, man ter ou ti rar?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) –- Pen so que é atri bu i ção do Con se lho.
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O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Re ti -
rar.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) - Re ti -
re, en tão.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Voto com o Ro ber to Wag ner.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Re ti -
rar.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Re ti -
rar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se em pa tar, 
de sem pa ta rei para re ti rar. Pron to.

Qu an to ao item “ou vi do o Ple ná rio em qual quer
caso não pre vis to no Re gi men to”, Con se lhe i ro Ro -
ber to Wag ner, como este Re gi men to é pro vi só rio, de i -
xe sem ou vir. Vou re ti rar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Qual item
V. Sª está ana li san do?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O item “h”.
Esse é pro vi só rio mes mo. Não va mos per der tem po.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Qual? “Re -
sol ver, ou vi do o Ple ná rio, qua is quer ca sos não pre vis -
tos nes te Re gi men to”?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Sim. E, no
Re gi men to de fi ni ti vo, vol ta re mos a essa ma té ria. Em
re la ção a essa ma té ria que es ta mos re ti ran do, há
uma vi são...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu de i xa -
ria, Sr. Pre si den te, até que hou ves se o de fi ni ti vo, por -
que é pos sí vel que, nes se in ter reg no, algo acon te ça,
e V. Sª terá de to mar al gum tipo de pro vi dên cia. Então, 
se ria pru den te que V. Sª ti ves se a pos si bi li da de de ou -
vir...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qu an to à le -
tra “h”, man te re mos ou re ti ra re mos?

Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Man ter.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Man ter.

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) –
Man ter.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)– Re ti -
rar.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Re ti rar.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Re ti rar.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Man ter.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil)- Man ter.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
Re ti rar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Então, vai fi -
car man ti do por um voto...

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Re ti rar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O voto de
mi ner va é o meu? Então vou re ti rar. Mu i to obri ga do
pelo apo io. Va mos ao art. 15.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Há duas le -
tras an tes a exa mi nar, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Le tras “i” e
“j”. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – So bre a le -
tra “j”, gos ta ria de di zer que eu te ria di fi cul da des em
de i xar o Pre si den te re pre sen tar am pla men te o Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Eu vo ta ria por re ti rar,
por que...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De i xe-me
ex pli car o que pen sei; acres cen tei, ape nas pen san do
nis to. Em re la ção à ma té ria, te mos pon tos de en con -
tro com o Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, com a Ana -
tel, com o Mi nis té rio da Jus ti ça – na qui lo que cu i da de
cen su ra, de clas si fi ca ção de es pe tá cu los –, com a
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Câ ma ra, com o Se na do, e uma das ques tões com
que de ve mos per der al gum tem po é ten tar ba li zar
qua is são as áre as e como será a re la ção do Con se -
lho com elas.

Este Con se lho não tem o que fa zer em lu gar ne -
nhum. Ago ra, quan do eu pro cu rar o Pre si den te da
Ana tel, para ter mos uma con ver sa...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pen so que
o Pre si den te da Ana tel será con vo ca do pelo Con se -
lho para vir aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas não é
as sim que as co i sas ocor rem.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas, em
Bra sí lia, é as sim que as co i sas de vem ocor rer. O Con -
se lho terá de con vo car. Qu an to à TV di gi tal, os en ge -
nhe i ros da Ana tel se rão con vo ca dos...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não é isso.
É a con ver sa para es ta be le cer o mo dus vi ven di des -
te Con se lho com es ses ou tros ato res; como ela se
pro ces sa rá. Alguém terá de fa lar...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então re -
pre sen ta am pla men te o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, de vi da men te au to ri za do por ele. V. Sª diz que
quer ir à Ana tel, para pro por um con vê nio. Nós apro -
va mos, e V. Sª vai lá, au to ri za do pelo Con se lho, jun to
ao Pre si den te da Ana tel.

Mas o que está aqui é mu i to vago, Sr. Pre si den -
te; sou con tra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “Em ma té ri -
as au to ri za das pre vi a men te pelo Con se lho”.

Para ga nhar tem po, já peço au to ri za ção para ter 
es sas con ver sas, a fim de ten tar ba li zar, por que po de -
re mos fa zer algo que ou tras pes so as já es tão fa zen -
do.

Qu an do fui Pre si den te do CADE, pro cu rei fa zer
mu i to isto: con vê ni os com ou tros ór gãos do Go ver no.
O CADE pos su ía um ór gão cha ma do Pes qui sas Eco -
nô mi cas. O Go ver no tem o IPEA só para fa zer pes qui -
sa eco nô mi ca. Por que te rei um ór gão com 15 mem -
bros para fa zer pes qui sa, quan do o Go ver no tem 15
mil para fazê-la no IPEA? Então, de i xei um só ho mem
res pon sá vel por esse se tor e fiz um con vê nio com o
IPEA: sem pre que pre ci sas se de um es tu do, o CADE
o en co men da ria àque le ins ti tu to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, so mos um ór gão re pre sen ta ti vo de se to res. Eu
re pre sen to te le vi sões e te ria mu i ta di fi cul da de em dar
um che que em bran co para que o Pre si den te do Con -
se lho do qual par ti ci po pu des se, em qual quer ór gão
pú bli co ou não, fa lar em nome do Con se lho, sem que
eu sou bes se do que se tra ta ria.

Essa é uma di fi cul da de que te nho como re pre -
sen tan te de te le vi sões.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não te rei
como as si nar nada. Essas con ver sas vão-se pro ces -
sar, e o Con se lho será in for ma do de las. Por exem plo:
ha ve rá re no va ção de con ces sões. Isso se pro ces sa
nos cor re do res do Con gres so Na ci o nal, den tro das
Co mis sões.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas te re -
mos que mu dar esse tipo de com por ta men to. De ve re -
mos fa zer o Con se lho fun ci o nar, e a mi nha idéia é de
que o Pre si den te da Ana tel ve nha aqui fa lar co nos co.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas, an tes
de ele vir, al guém tem que, pelo me nos, te le fo nar para 
ele para ajus tar a ma té ria.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Va mos
con vo cá-lo. So mos um ór gão cons ti tu ci o nal, e a Ana -
tel, não.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pro po nho
su pri mir esse item.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Essa re da ção que foi pro pos ta não
aten de ria se fos se re ti ra da a ex pres são “am pla men -
te”?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não sou
con tra a re pre sen ta ção. Sou con tra a re pre sen ta ção -
e falo pe las te le vi sões, a quem re pre sen to - sem que
eu sa i ba do que se vai tra tar na Ana tel. Não é des con -
fi an ça do Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como é um
es ta tu to pro vi só rio, pre fi ro re ti rar o item, para avan -
çar mos.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Sr. Pre si den te, gos ta ria, ain da, de fa zer
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uma re fle xão: por mais que con cor de, pra ti ca men te,
na ín te gra, é com pli ca da uma au to ri za ção am pla,
como o item a que se re fe re. No en tan to, é im por tan te
que de ter mi na das de ci sões do pró prio Con se lho,
con ta to com a im pren sa, por exem plo, se jam co mu ni -
ca das como de ci sões do Con se lho. Nes ses ca sos,
pa re ce-me que cabe exa ta men te à Pre si dên cia esse
con ta to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Po de ría -
mos in clu ir uma re da ção que pu des se abran ger.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pre fi ro su -
pri mir.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) - Con clu in do, Sr. Pre si den te, quem sabe
pu dés se mos tra ba lhar numa re da ção as sim: “re pre -
sen tar o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al em ma té ri -
as pre vi a men te au to ri za das pelo mes mo.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Voto nes sa 
re da ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pre fi ro su -
pri mir o item. Vo ta re mos isso no Re gi men to de fi ni ti vo.
Enten do que as con ver sas te rão de ser pro ces sa das,
e não se rão con ver sas ofi ci a is. Se rão bate-pa pos in -
for ma is, por que te re mos de es ta be le cer al gum tipo de 
re la ção. O Re gi men to de fi ni ti vo tra ta rá des sa ma té ria.

Qu an to ao art. 14...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de re tor nar ain da ao 13, su ge rin -
do que se in clua como uma das fun ções do Pre si den -
te agen dar e dis tri bu ir a pa u ta da re u nião com an te ce -
dên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ao de sig nar 
a or dem do dia, isso não es ta ria im plí ci to?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Não
ne ces sa ri a men te, Sr. Pre si den te. É pre ci so que se
de i xe cla ro que de ve ría mos ter aces so à pa u ta, com
an te ce dên cia, até para que pu dés se mos es tu dar e
nos pre pa rar para a re u nião.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª pro põe 
um com ple men to ao “a”.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ao
“b” ou ao “a”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com ple -
men to ao “a”. De sig na do o dia, re me ten do, com an te -
ce dên cia – al gu ma co i sa nes se sen ti do.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Isso, 
agen dar e dis tri bu ir.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Já fi ze mos
a agen da.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Agen dar a pa u ta. Com pe ti rá a V. Sª, como Pre si den te, 
de ter mi nar o que en tra ou não na pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pa u ta é or -
dem do dia.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Con se -
lhe i ro Pa u lo ao fa lar tem ra zão. Vamo-nos re u nir uma
vez por mês.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Já acer ta -
mos até as da tas e os ho rá ri os.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - So bre tu do
os Con se lhe i ros que não mo ram em Bra sí lia ne ces si -
tam de um pra zo mí ni mo para re ce ber a pa u ta e se
pre pa rar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De sig nar a
or dem do dia pre vi a men te às ses sões. A ser re me ti da
pre vi a men te. Algu ma co i sa que in di que isso. Já será
fe i to as sim, de todo je i to. Ve re mos isso no dis que te,
quan do vol tar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pode ser:
“pro por a or dem do dia das ses sões com an te ce dên -
cia mí ni ma de quin ze dias”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Em re gra,
quin ze dias é mu i to; oito dias.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu, que
moro em Bra sí lia, não te nho di fi cul da des. Quem não
mora pen so que de ve rá re ce ber pelo me nos em uma
se ma na.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Alguns as sun tos de man da rão es tu dos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De sig nar a
or dem do dia nas ses sões, em prin cí pio, com an te ce -
dên cia de, pelo me nos, oito dias. Pre fe rem que se jam
quin ze dias? “...sal vo as sun to de re le van te de in te res -
se para o Con se lho, que po de rá re ce ber de li be ra -
ções...”

Em prin cí pio, com an te ce dên cia mí ni ma de oito
dias.

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Por
que em prin cí pio, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pos so dis -
tri bu ir com quin ze dias - a pri me i ra hi pó te se -, mas,
caso sur ja al gum fato ab so lu ta men te anor mal, po de rá 
ser re con si de ra do e dis tri bu í do em me nos de oito
dias.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - É ra zoá vel
sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Como fica a re da ção?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “De sig nar a
or dem do dia das ses sões, em prin cí pio, com an te ce -
dên cia de, pelo me nos, oito dias.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pro por. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pro por, cer -
to.

Arti go 14...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) - Te -
nho uma dú vi da em re la ção à dis cus são an te ri or so -
bre a qual que ria fa zer uma con sul ta ao ple ná rio.

A con sul ta que faço ao ple ná rio é a se guin te: há
o en ten di men to, em face da dis cus são an te ri or, de
que o Pre si den te não po de rá fa zer con ta tos com a
Ana tel?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não há isso.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) - Não
há esse im pe di men to?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, ele
po de rá, ou vi do pre vi a men te o Con se lho. Há uma sa -
tis fa ção pes so al dele...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – To dos nós
so mos ma i o res de ida de, to dos es ta mos aqui por es -
pí ri to pú bli co, ne nhum de nós está bus can do in te res -
se pes so al.

Qu an do saí do CADE, im pus-me uma qua ren te -
na: du ran te dois anos de i xei de tra ba lhar. De i xei de re -
pre sen tar a Au to la ti na na que la jun ção que se re a li zou 
qua tro me ses após a mi nha sa í da do CADE. 

To dos nós po de mos es ta be le cer con ver sas no
sen ti do de re a fir mar e en gran de cer o Con se lho. Eu
pró prio vou con ver sar com al gu mas pes so as e sin to
que ha ve rá es pa ço. Po de re mos jun tar for ças para evi -
tar que fa ça mos a mes ma co i sa - já tra ba lhei mais de
um ano no Go ver no e sei o des per dí cio que é dois se -
to res tra ba lha rem pa ra le la men te. Essas con ver sas
se rão in for ma is, cons tru ti vas e in for ma das ao Con se -
lho.

Qu al quer um de nós po de rá dar iní cio a es sas
con ver sas e de ve rá in for mar so bre elas. É ina ce i tá vel
uma des con fi an ça que nos im pe ça de con ver sar com
um mi nis tro ou um se cre tá rio. Isso não tem sen ti do,
pois so mos ma i o res de ida de.

O art. 14 fica como está, me nos a re fe rên cia
“pri me i ro”, que es ca pou da có pia do Re gi men to: “Ao
Vice-Pre si den te com pe te subs ti tu ir o Pre si den te em
suas...”. Nes se pon to, en ten do que de ve ría mos mo di -
fi car, usan do a re gra an te ri or: “vaga, im pe di men to ou
au sên cia”.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Acres cen -
tar, não é? Fal tas e au sên ci as são si nô ni mos. Não
vejo...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “Va gas, im -
pe di men tos ou au sên ci as”. Usa mos esse cri té rio
quan do fa la mos do su plen te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Va gas, no
sen ti do...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De fi ni ti vas
mes mo: mor te, in ter di ção ou re nún cia.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Como fi cou 
a re da ção?
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Art. 14. Ao
Vice-Pre si den te com pe te subs ti tu ir o Pre si den te em
suas va gas, im pe di men tos ou au sên ci as.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – “Va gas”?
Essa pa la vra deve ser usa da no sin gu lar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Você está
co ber to de ra zão: vaga.

Ele i ção. Pre si den te e Vice do Con se lho se rão
ele i tos para man da tos de dois anos, per mi ti da uma
re e le i ção.

Como está o art. 16? Com o acrés ci mo da ex -
pres são “mem bros ti tu la res”, per mi ti da uma re e le i -
ção, para não ha ver dú vi da.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)

Art. 16. Mem bros ti tu la res, re pre sen tan tes da
so ci e da de ci vil. A re da ção é do Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)

O art. 17 fi cou pre ju di ca do pela re a li da de. Para o 
art. 17, per ma ne ce rá a re da ção da pro pos ta. A pro -
pos ta é o tex to bá si co, com a subs ti tu i ção do ter mo
“se cre to” por “aber to”. 

“Art. 17. A ele i ção dos mem bros da Mesa será
fe i ta em es cru tí nio aber to, por ma i o ria de vo tos, po -
den do tam bém, se não hou ver opo si ção de um mem -
bro do con se lho, essa ele i ção se fa zer por acla ma -
ção.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria que se co lo cas se em vo ta ção a hi pó -
te se que con si de ro re gra ge ral.

Ele i ção de mem bros é uma co i sa e vo ta ção so -
bre da dos e po si ções é ou tra co i sa. Sou fa vo rá vel a
que to das as nos sas vo ta ções se jam em aber to. Pen -
so que a ele i ção do Pre si den te e do Vice de ve ria ser
se cre ta, como ocor re na ma i o ria dos con se lhos. Por
isso gos ta ria que fos se co lo ca do em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Vou co lher
vo tos por que é mais sim ples.

Con se lhe i ro Pa u lo.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Com 
o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ci pol la

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al –
Su plen te) – Aber to.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Aber -
to.

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Aber to.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Aber to.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Aber to.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Aber to.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
Aber to.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Aber to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Aber to e
ma i o ria de vo tos, po den do tam bém, se não hou ver
opo si ção de ne nhum mem bro do Con se lho de Co mu -
ni ca ção, essa ele i ção se fa zer por acla ma ção.

Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, de po is de on tem,
te mos que man ter essa re gra.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ontem foi
um caso ex cep ci o nal; foi im por tan te que fi zes se...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como esse
Re gi men to va le rá por pou co tem po, não va mos des -
qua li fi car a be le za de on tem.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, cre io que a ex pres são cor re ta se ria por
ma i o ria de vo tos. Hou ve uma in cor re ção na di gi ta ção.
Aber to e por ma i o ria de vo tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – É por que está no
re gi men to do Se na do... Eu não me in co mo do.

Esco lha: quer co lo car o “por”, ou não?
“E por ma i o ria de vo tos”. Ace i to.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, cre io que a re da ção que fiz não foi essa di gi ta -
da pela mi nha se cre tá ria.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Qual foi?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A ma i o ria
de vo tos, mas com a pre sen ça de um quo rum mí ni mo, 
por que se não se fi xar o nú me ro de vo tos, três pes so -
as vo tan do a fa vor e uma con tra...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Des cul -
pe-me, mas o Con se lho tem que fun ci o nar. A pri me i ra 
re u nião...

O SR. ASSESSOR – Pre sen te a ma i o ria da
com po si ção do Con se lho.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Tem que
co lo car sim.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Re gi men -
to diz “pre sen te a ma i o ria da com po si ção do Con se -
lho”. Não vejo por que fa zer mos di fe ren te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas como
es ta va aqui, Sr. Pre si den te, fi ca ria vago. Três pes so as 
ele ge ri am um pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mu i to bom.
Pre sen te a ma i o ria da com po si ção... 

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Se
não hou ver essa pre sen ça, nem se ins ta la a re u nião. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Essa fór mu -
la é boa. O Se na do já dis se que é as sim. Pre sen te a
ma i o ria.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, a ma i -
o ria...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Da com po -
si ção do Con se lho.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Da com po -
si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Va mos usar 

as pa la vras do Re gi men to: “Po de rá o Con se lho, a
qual quer tem po...”

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, a com po si ção, en ten di -
dos os 26 mem bros ou os tre ze?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ti tu la res.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Os tre ze.
Dos mem bros ti tu la res do Con se lho.

No art. 18 hou ve uma pon de ra ção no sen ti do de
que se des ti tu ís se não ape nas com sete, que é uma
ma i o ria mu i to tê nue, que fos sem pelo me nos oito, oito 
a cin co, en tão fi ca ria: 

“Art. 18. Po de rá o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, a qual quer tem po, subs ti tu ir o Pre si den te ou o
Vice-Pre si den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al 
com o voto de pelo me nos oito Con se lhe i ros, em re u -
nião es pe ci al men te con vo ca da para este fim.”

A úni ca mu dan ça é por que a re da ção an te ri or
per mi tia...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, co lo que en tão nove Con se lhe i ros, por que de
oito po de rá re sul tar em em pa te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pre fe re
nove?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, por -
que oito po de rão ge rar em pa te, qua tro con tra qua tro,
e fica...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Nove, tan to
faz.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, pen so 
que não. O nú me ro ím par é...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Nove Con -
se lhe i ros. Os que ti ve rem...

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Não en ten di, que em pa te po de rá ha -
ver?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Se há oito
e os oito têm con di ções de vo tar, po de rá ha ver em pa -
te, en tão é me lhor já di zer que...
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Não. Com o voto de pelo me nos oito,
quer di zer, dos tre ze, pelo me nos oito...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então são
oito fa vo rá ve is à des ti tu i ção?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Então fi cam 
oito. A idéia é o se guin te: esse ar ti go não está no Re -
gi men to do Se na do Fe de ral. Como eu es ta va re di gin -
do, pen sei em co lo cá-lo para fi car mais ele gan te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Per fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas a pon -
de ra ção que me fi ze ram é que sete a seis se ria uma
ma i o ria mu i to pre cá ria que po de ria ge rar ins ta bi li da -
de, en tão eu de ve ria acres cen tar um voto. Se o su je i to 
per der toda uma re pre sen ta ção sin di cal – em pre ga -
dos ou pa trões – e os qua tro da so ci e da de ci vil, me re -
ce rá sair mes mo. Então são oito.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Per fe i to, Sr. 
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – As Srªs e os 
Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de acor do per ma ne -
çam sen ta dos. (Pa u sa.) 

Em vo ta ção o art. 19, com a al te ra ção de vír gu la
do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner Mon te i ro.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Em vo ta ção o art. 20.
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)
Arti go 21. A su ges tão é pa rar em “or ga ni za da”.

Ve ja mos se foi o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner Mon te -
i ro...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, eu co -
lo quei, de po is até mu dei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A re da ção é 
a se guin te: 

“Art. 21. As ma té ri as que, em cada re u nião do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, de vam ser ob je to de
es tu dos, pa re ce res, re co men da ções e ou tras so li ci ta -
ções cons ta rão de pa u ta pre vi a men te or ga ni za da.”

Isso é um bis in idem, por que já está na or dem
do dia, mas não cus ta nada co lo car. Está no Re gi -
men to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, mas
ela tem uma con se qüên cia aqui: “...sen do re la ta das
na or dem que nela fi gu rem, sal vo pre fe rên cia do Ple -
ná rio”. 

Ante ri or men te, eu ha via co lo ca do a pre fe rên cia
do Pre si den te, mas a mu dan ça da or dem do dia, no
meu en ten di men to, tem que ser uma de ci são do Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pron to. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – E não do
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Que é isso
aqui. Ao não es ta be le cer uma pre fe rên cia, é o Ple ná -
rio que de ci di rá qual é.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, mas é
isto que es ta mos de i xan do ex pli ci ta do no nos so Re gi -
men to: que o Ple ná rio po de rá in ver ter pa u ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “...sen do re -
la ta das na or dem em que nela fi gu rem, sal vo pre fe -
rên cia do Ple ná rio...”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Do Ple ná -
rio do Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – As Srªs e os 
Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de acor do per ma ne -
çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Arti go 22. Le rei, por que há uma pe que na al te ra -
ção: 

“Art. 22. As ma ni fes ta ções dos mem bros do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al de vem ser, na me -
di da do pos sí vel, con clu si vas em re la ção à ma té ria a
que se re fe rir, su je i tas a de ci são ad re fe ren dum...”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – E po de rão
ser pro fe ri das oral men te em Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “...e po de -
rão ser pro fe ri das oral men te em Ple ná rio.”

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

Art. 23. Po de rá o Pre si den te do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al, su je i tos a de ci são...” 
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A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Su je i tos a de ci são pos te ri or.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pos te ri or...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Esse art.
23, Sr. Pre si den te, cre io que...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Arti go 23.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A re da ção
está equi vo ca da, por que diz: “Po de rá o Pre si den te do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al” – não é po de rá, é
com pe tên cia dele de sig nar...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas isso já
foi re ti ra do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Do art. 23?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Per di.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Na re a li da de esse ar ti go con tem pla
aque les itens “i” e “l”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Foi re ti ra do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então o art. 
23 sai in to tum?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Não.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas de i xa -
ria ape nas: “O Pre si den te, em ma té ri as de ur gên cia,
su je i tos à de ci são pos te ri or...” Este caso aqui é ma té -
ria de ur gên cia. Se ria: “Po de rá o Pre si den te do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al, su je i tos a de ci são pos -
te ri or do Ple ná rio, de sig nar re la tor nas ma té ri as em
re gi me de ur gên cia.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A re da ção
está per fe i ta.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Fi cam con tem pla dos aque les itens que 
fo ram re ti ra dos.

Exclui-se o item “b"?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Exclui o “b".

Le rei o art.24, pois foi dada uma abran gên cia
ma i or.

“Art. 24. O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
terá como atri bu i ção a emis são de pa re ce res, ela bo -
ra ção de es tu dos e re co men da ções, bem como o
aten di men to a ou tras so li ci ta ções que lhe fo rem en ca -
mi nha das pelo Con gres so Na ci o nal, pelo Po der Exe -
cu ti vo ou por en ti da des da so ci e da de ci vil a res pe i to
do Tí tu lo VIII, Ca pí tu lo V da Cons ti tu i ção Fe de ral, em
es pe ci al so bre...”

Pen so que a cor re ção foi ela bo ra da pelo Con se -
lhe i ro Ro ber to Wag ner. De ci diu-se dar uma abran -
gên cia ma i or, in clu in do não ape nas o pró prio Con -
gres so, mas o Po der Exe cu ti vo e en ti da des da so ci e -
da de ci vil, que po de rão pe dir o nos so pro nun ci a men -
to. Não há por que re cu sar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – So mos ór -
gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, mas pen so que
nada im pe di ria que pu dés se mos, even tu al men te, ser
so li ci ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Até o item
“j” fica como está.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, no item “a”, re pe ti o que dis põe a Cons ti tu i ção
Fe de ral: “...li ber da de de ma ni fes ta ção do pen sa men -
to, da cri a ção, da ex pres são, da in for ma ção e qual -
quer for ma, pro ces so ou ve í cu lo...”

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – ...em qual -
quer for ma, pro ces so ou ve í cu lo.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pen -
so que a pro pa gan da de ta ba co pode ser eli mi na da.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Está em lei.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  – Mas se não 
for fe i to por meio de emen da cons ti tu ci o nal, vale o
que cons ta da Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Está na
Cons ti tu i ção. Até o Item “j” fica como está. Se es ti ve -
rem de acor do, fi ca rá como está. 
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O Item “l” fi ca ria com a se guin te re da ção: “...ou -
tor ga, re no va ção ou não-re no va ção...” Ima gi no que
foi...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A lei es ta -
be le ce que tam bém te mos com pe tên cia para exa mi -
nar não-re no va ções.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Então, ana -
li sa re mos a ma té ria com a al te ra ção fe i ta pelo Con se -
lhe i ro Ro ber to Wag ner. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.) 

Hou ve a in clu são de dois ou tros itens.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, ao in vés de “e” de ve ria
ser “ou”...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ou tor ga,
re no va ção ou não-re no va ção.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – ...por que a não-re no va ção se dá no
bojo do pro ces so de re no va ção.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ou não-re -
no va ção. Per fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Item “n",
ma té ri as re la ti vas à Lei nº 8.977/98. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, qual é o item?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Item novo.
Ma té ri as re la ti vas...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – V. Sª cri ou
o Item “n". 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Novo item
“n", ma té ri as re la ti vas à Lei nº 8.977/98. 

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa.)

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Qual lei?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Lei de 1995.

O SR. ´PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti
Fi lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Li mal. De
1995. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – É a Lei da
TV a cabo. Per fe i to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O novo item 
“o” tra ta de acor dos in ter na ci o na is re la ti vos à co mu ni -
ca ção so ci al e o novo item “p", que era o an ti go “n”,
con ti nua como está. Era o úl ti mo item da re la ção.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Alte rei o art. 25, aten den do ao Di nes, que não
gos ta de ad vér bio. Tro quei men sal men te por to dos os
me ses.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Que item,
Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – No art. 25, I. 
Onde es ta va es cri to men sal men te pas sa a ser to dos
os me ses.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas não
te re mos re u niões to dos os me ses. Não te re mos re u -
nião no mês de ju lho, por exem plo.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Então, não será men sal men te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Alte ra re -
mos tudo en tão para: em dia e hora de sig na dos pelo
Pre si den te.

O art. 26 fica como está. 
Em vo ta ção os arts. 27 e 28. 
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Art. 29...
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas)  – Qu an to ao art. 27, Sr. Pre si den te, des -
cul pe-me, quan do men ci o na as atas, ape nas che can -
do, ti ve mos opor tu ni da de de con ver sar com os as ses -
so res do Con se lho, D. Már cia, que nos in for mou que a 
gra va ção e a trans cri ção ori gi nal dos de ba tes...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Fica tudo.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
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dos ar tis tas) – Fica tudo. Só de pen de de re qui si ção
da Mesa para even tu al trans cri ção de al gum tre cho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Então fica
guar da da para quem qui ser con sul tar. 

“Art. 29. As de li be ra ções do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al – CCS – se rão to ma das por ma i o ria de 
vo tos dos mem bros pre sen tes do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, pre -
sen te a ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros, por que,
se não, po de mos...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – As de li be ra -
ções do CCS se rão to ma das por ma i o ria de vo tos...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Re pe ti o
Re gi men to Inter no do Se na do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – ...com as
de li be ra ções...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pre sen te a
ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros. 

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Com 
a pre sen ça mí ni ma da ma i o ria de seus mem bros.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pre -
sen ça... Esse é o Re gi men to Inter no do Se na do. Fica
bem para nós man ter mos.

Leia, por fa vor.
O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Com 

a pre sen ça no mí ni mo da ma i o ria dos seus mem bros.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pre -
sen ça da ma i o ria de seus mem bros. Já tive de dar um
pa re cer ao Con gres so Na ci o nal so bre voto e com ple -
tei: não sen do abs ten ção con si de ra da como voto. Há
um pro ble ma teó ri co en tre ju ris tas. Para que não seja
ne ces sá rio ou tro pa re cer, já re sol vi essa ques tão.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – E tam bém in clu in do a ma i o ria ab so lu ta
de seus mem bros ti tu la res.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Isso tam -
bém se ria in te res san te in clu ir: mem bros ti tu la res.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não vejo
por quê.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Re al men -
te, se ria re dun dân cia.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Está cer to. Re ti ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Está cor re -
to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Há tre ze
aqui, só que... 

“Art. 30. O Pre si den te do Con se lho terá ape nas
voto de de sem pa te.”

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Estou de
acor do.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Cor te o “ape nas”.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª quer
que eu vote duas ve zes.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Não, não,
se não ele vota e de po is de sem pa ta vo tan do. Tem que
ser o “ape nas”, como é a re gra ge ral em todo con se -
lho, em tri bu nal...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Então, o Pre si den te tem dois vo tos.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Essa é
uma re gra ge ral, Sr. Pre si den te, até para evi tar o em -
pa te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O em pa te
deve ser evi ta do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sim, mas
ima gi ne que...

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) - Sig ni -
fi ca que o Pre si den te não vota?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Em todo lu -
gar, o Pre si den te não vota, ape nas de sem pa ta. É o
voto de mi ner va. Esse é o ônus de ser Pre si den te.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
De sem pa tar as vo ta ções.
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) –
Então não exis te voto de de sem pa te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Em todo o
mun do, em todo con se lho, o Pre si den te tem o voto de
mi ner va, o gran de voto, de de sem pa te.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sim, mas não se ques ti o na isso.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Ele pode
vo tar duas ve zes. Ele vota, em pa ta e de po is vota de -
sem pa tan do. Enten do que não pode.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
O exer cí cio da Pre si dên cia não pode eli mi nar o po si -
ci o na men to...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas isso é
re gra ge ral em todo con se lho. Nos tri bu na is, no Se na -
do, o Pre si den te tem o gran de voto, que é o de de -
sem pa te. Ele pre si de e, se hou ver em pa te...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Sou a fa vor.
No Se na do há uma di fe ren ça, por que ele tem 81
mem bros.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Ele de sem pa ta ape nas as vo ta ções
os ten si vas. Aqui só te mos vo ta ções os ten si vas, en tão 
com pe te a ele de sem pa tá-las.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Per fe i to.
Con si de ro o voto de de sem pa te uma hon ra, Sr. Pre si -
den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Pre si den -
te do Se na do re pre sen ta um oi ten ta e um avos de lá.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – O Pre si den te do Se na do vota?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O exem plo
não é mu i to bom, por que, no Se na do, há 81 mem bros. 
Aqui é um tre ze avos.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Na vo ta ção 
se cre ta, o Pre si den te vota como Se na dor, não como
Pre si den te. Ele vota como Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Vou co lher
vo tos. Vou sim pli fi car: dois vo tos ou um.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Não é isso.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mas essa
se ria a re gra. Se ele pode vo tar e de sem pa tar...

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Não há voto de de sem pa te...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Pre si den -
te tem o voto e o voto de de sem pa te, sim ou não?

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) -
Pode o Pre si den te vo tar e não exis tir voto de de sem -
pa te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Mas, e se ti -
ver de de sem pa tar? Ele vo ta rá duas ve zes?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Nes te caso,
o voto dele será des ne ces sá rio.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Não.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - A per gun ta é a
se guin te... Pro ces so de vo ta ção...

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
O Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia, eli mi nar...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re pre -
sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Mas essa é a re -
gra ge ral. Onde há Pre si dên cia é as sim que ocor re.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Se nho res,
pas se mos à vo ta ção. A per gun ta é: o Pre si den te deve
ter ape nas o voto de mi ner va ou o voto de mi ner va e o
voto nor mal da Ban ca da? Quem es ti ver de acor do
que deva ter ape nas o voto de mi ner va diga “sim”.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Pro -
po nho que haja mais pon tes en tre es sas duas al ter -
na ti vas...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Não há lu gar. 
É luz e som bra. Não há lu gar para nada que não se -
jam es sas duas.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Pode
ha ver uma ter ce i ra al ter na ti va, em que não exis ta voto 
de de sem pa te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - E se em pa -
tar?
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O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) - Fica
esta po si ção.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Se ria apos -
tar no caos. Hou ve em pa te e nin guém pode de sem -
pa tar. Se nin guém qui ser re cu ar na sua po si ção, pa -
rou. O voto de de sem pa te é uma se gu ran ça para o
Con se lho e uma hon ra para o Pre si den te. Assim é fe i -
to em todo o mun do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Co lo ca rei em 
vo ta ção. Te nho in ter pre ta ção pes so al. Sem pre me
per gun tei por que são qua tro pa trões, qua tro em pre -
ga dos e cin co da so ci e da de ci vil. A úni ca res pos ta
que en ten do é que um dos cin co não vo ta rá. Se rão
qua tro, qua tro e qua tro e um so men te vo ta rá no caso
de em pa te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Então, en -
ca mi nhe, Sr. Pre si den te, por aí. Se o Pre si den te pode
ter os dois vo tos ou um só.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Va mos co -
lher os vo tos. Quem es ti ver a fa vor ape nas do voto de
mi ner va diga “sim”.

Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do, como vota V. Sª?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) - Um
voto só.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Um voto de 
mi ner va.

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) –
Um voto. 

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Um
voto.

A SRª BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Um voto de mi ner va.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) - Um voto de mi ner va.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Então, nem
con ti nu a rei. Hou ve con sen so. Pas se mos adi an te.

Os arts. 31 e 32 fi cam como es tão. 
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 

acor do per ma ne çam sen ta dos.(Pa u sa)
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES

BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Qu an to ao art. 32, pa re ce ha ver al gu -

ma pro pos ta de al te ra ção no sen ti do de ha ver uma re -
u nião es pe ci al men te con vo ca da...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Assim que
es ti ver pron to. 

O art. 33 se ria o se guin te:
“Art. 33. O Pre si den te do Con se lho de Co mu ni -

ca ção So ci al de ve rá pro vi den ci ar pro je to de fi ni ti vo de
Re gi men to Inter no para o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al.”

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - De ven do
es tar pre sen te e vo tar a ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Isso é ób vio.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, em le gis la ção, o ób vio é o pior ini mi go do jul ga -
dor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Não há ne -
nhum pro ble ma. Re di ja, por fa vor.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - De ven do
es tar pre sen te e vo tar a ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - De ven do ser
apro va do...

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  A re da ção
que eu ha via es cri to...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Qual é, por
fa vor?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  “O Pre si den -
te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al pro vi den ci a rá 
pro je to de fi ni ti vo do Re gi men to Inter no, que será dis -
cu ti do e apro va do em ses são es pe ci al men te con vo -
ca da para esse fim, de ven do es tar pre sen te e vo tar a
ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.”

O Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do per gun ta se não
se ria ra zoá vel es ta be le cer tam bém um pra zo para
que o Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho –- Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Gos to da
re da ção fe i ta por V. Sª para o art. 33.

Co lo co em vo ta ção o art. 33 com a re da ção do
Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de 
acor do per ma ne çam sen ta dos. (Pa u sa)
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O Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner sus ten ta que
deve ha ver um pra zo.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são)  O Con se lhe -
i ro Pa u lo Ma cha do foi quem su ge riu.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) - Su gi -
ro um pra zo, Sr. Pre si den te, até para que te nha mos
uma li ção de casa para fa zer.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - A mi nha
idéia é a de que o pra zo seja o mais rá pi do pos sí vel,
tão logo eu con si ga, com es ses bra vos as ses so res,
che gar a um re gi men to que va lha a pena. Mas co lo co
em vo ta ção, se V. Sª con si de rar ne ces sá rio, o es ta be -
le ci men to de um pra zo.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) - Gos ta ria de 
fa zer um en ca mi nha men to. Acre di to que o pra zo tam -
bém pos sa ser um com pli ca dor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Tam bém
en ten do as sim.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Por que
cor re mos o ris co de não apre sen tar nem vo tar...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – E já per de -
mos esse.

Sr. Pa u lo Ma cha do, faço um ape lo: con fie. Pron -
to!

Art.34, nova re da ção: 
“Art. 34. Enquan to não apro va do o novo Re gi -

men to Inter no, re ger-se-á o Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al pelo pre sen te Re gi men to Inter no, por re -
so lu ções e pe las al te ra ções re gi men ta is par ci a is que
por ven tu ra vi e rem a ser apro va das pelo Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al.”

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Acres cen te a pa la vra pro vi só rio:
“Enquan to não apro va do o novo Re gi men to Inter no,
re ger-se-á o Con se lho pelo pre sen te Re gi men to pro -
vi só rio...”

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pelo pre -
sen te Re gi men to Inter no pro vi só rio. Está cer to.

Há in clu são de mais um ar ti go, que pas sa a ser
o 35. O art 35 se ria 36: 

“Art. 35. Ca sos não pre vis tos no Re gi men to
Inter no se rão de ci di dos pelo Ple ná rio do Con se lho.”

O art. 36 não muda. 
As Srªs e os Srs. Con se lhe i ros que apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

A pe núl ti ma ques tão des sa pa u ta é que te nho
re ce bi do de qua se to dos os Con se lhe i ros a mes ma
pro vo ca ção. A Lei nº 8.389 diz o se guin te: “A du ra ção
do man da to dos mem bros do Con se lho será de 2
anos, per mi ti da uma re con du ção”. 

Não obs tan te, S. Exª, Pre si den te do Se na do, on -
tem ter de cla ra do que essa ele i ção se fez com pra zo
de até 31 de mar ço do pró xi mo ano, o ar gu men to que
tem sido re i te ra da men te ex pos to é o de que, fi xan do a 
lei um pra zo de 2 anos, ne nhum ór gão do Po der Le -
gis la ti vo tem po der de al te rá-la para mu dar esse pra -
zo. A lei não deu esse po der, ape nas con fe riu ao Con -
gres so o po der de ele ger. O Con gres so não ti nha fa -
cul da de de es co lher o pra zo.

Esse ar gu men to qua se to dos os Con se lhe i ros
trou xe ram. A fun da men ta ção foi a mes ma. Pes so al -
men te, não te nho di fi cul da de al gu ma em ado tar qual -
quer das duas te ses. Não me pa re ce con tra di tó rio, por 
exem plo, que, como ór gão au xi li ar e de ven do tra ba -
lhar con jun ta men te, o Con se lho fun ci o ne jun to com o
Con gres so, que o ele geu. É uma tese que me pa re ce
bas tan te ra zoá vel.

Por ou tro lado, tam bém me pa re ce ra zoá vel a
pon de ra ção que nos é fe i ta de que o Con se lho co me -
ça hu mi lha do, por que se a lei de ter mi na 2 anos, o pra -
zo se ria de 2 anos. Então, que ria con sul tar o Con se -
lho para que de ci da se en ten de que o seu Pre si den te
deve ini ci ar ges tões com o Se na do no sen ti do de fa -
zer pre va le cer a lei ou não. De for ma que con sul ta rei
vo tos.

Nes te caso, pe di rei que cada um se pro nun cie
mes mo e em que sen ti do, ou seja, se ace i ta a li mi ta -
ção de 31 de mar ço ou se pre fe re ver res pe i ta da a lei.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Pa u lo Ma cha do.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, en ten do que não é o meu caso, mas cer -
ta men te tal vez se ria o de al guns com pa nhe i ros.
Como exis te tam bém o pro ble ma da es ta bi li da de pro -
vi só ria no em pre go, este é um fato a ser con si de ra do,
já que du ran te este pe río do aque les que de al gu ma
for ma têm vín cu lo com em pre sas têm ga ran ti da a sua 
es ta bi li da de fun ci o nal. Enten do tam bém, Sr. Pre si -
den te, que tal vez o pra zo até 31 de mar ço ve nha a fa -
zer com que só pos sa mos re a li zar, quem sabe, qua tro 
ou cin co re u niões, se tan to. Agos to, se tem bro, ou tu -
bro, no vem bro, quer di zer, não te ría mos re u niões em
de zem bro, ja ne i ro ou fe ve re i ro. Even tu al men te, ha ve -
ria uma em mar ço; te ría mos uma agen da de cin co re -
u niões. Em fun ção dis so, o Pre si den te deve pro cu rar
en ten di men tos no sen ti do de se cum prir a lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O voto de V.
Sª é no sen ti do de cum prir a lei.

Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, es ta mos numa Casa Le gis la ti va. Se ria o pior
dos mun dos se este Con se lho já co me ças se ace i tan -
do que a lei que o cri ou fos se des res pe i ta da. Não há
hi pó te se al gu ma de ace i tar mos uma di mi nu i ção de
um pra zo le gal por um fun da men to de co in ci dên cia de 
man da tos. De sor te que não vejo nem como po de ría -
mos ima gi nar a hi pó te se de ace i tar mos isso, por que
es ta ría mos ace i tan do algo ab so lu ta men te ile gal.

Voto no sen ti do de que não ace i te mos. Deve-se
cum prir a lei. Veja o que es ta mos vo tan do: que se
cum pra ou não a lei. Nego-me a vo tar a hi pó te se de
não se cum prir lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ci pol la.

O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -
tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al –
Su plen te) – Con cor do com os com pa nhe i ros. É inad -
mis sí vel não cum prir mos o que a lei es ta be le ce.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Da ni el. 

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Cum -
pra-se a lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ra 
Be re ni ce.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – A lei tem que ser cum pri da.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ge ral do.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Pre ser van do a nor ma le gal, que se
cum pra a lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Pela lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Pela lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ri car do Mo retz sohn.

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
Pela lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Fran cis co.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA  (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Cum pra-se a lei, é ób vio.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A Pre si dên -
cia dará cum pri men to à de ci são e in for ma rá ao Con -
se lho o an da men to das ne go ci a ções. O Di nes tem
que se re ti rar. 

O SR. CONSELHEIRO (não iden ti fi ca do) – Há
uma pan ca da que tem que vi a jar.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – “A cada pan -
ca da tua, 

Vi bran te no céu de ser to, 
Sin to o co me ço mais lon ge, 
Sin to a sa u da de mais per to.” (Fer nan do Pes -

soa). 
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, há dez dias, mais ou me nos, al guns Con se lhe i -
ros pre sen tes es ti ve mos numa au diên cia pú bli ca na
Câ ma ra dos De pu ta dos, na Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, exa mi nan do um Pro je to de Lei da De pu -
ta da Jan di ra Feg ha li, que diz res pe i to ao cum pri men -
to da Cons ti tu i ção: a re gi o na li za ção da pro gra ma ção
de te le vi são.

Antes que eu fa las se, pro nun ci ou-se o Di re tor
em Bra sí lia da TV Ban de i ran tes, que pro pôs que o
pro ces so fi cas se so bres ta do e fos se re me ti do à con -
si de ra ção do Con se lho. Qu an do fa lei, iden ti fi quei-me
como mem bro do Con se lho e so li ci tei que aque le pro -
je to vi es se re al men te para o Con se lho, para que pu -
dés se mos opi nar. É mu i to im por tan te para as te le vi -
sões e para as rá di os exa mi na rem mais de ti da men te
essa ques tão da re gi o na li za ção. 

O Con se lhe i ro Da ni el fa lou de po is de mim e
usou uma ex pres são – e a re pe tiu on tem – de que
nós, Con se lhe i ros, não po de ría mos con fun dir a nos -
sa ati vi da de com a ati vi da de le gis la ti va. E, para sur -
pre sa mi nha e pen so até que por in fluên cia dele, as -
sim que ele des ceu da tri bu na, na que la Co mis são, a
De pu ta da Jan di ra Feg ha li e o Pre si den te da Co mis -
são dis se ram mais ou me nos o se guin te: man dar
essa lei para o Con se lho se ria uma me di da pro te la tó -
ria. 

Gos ta ria de en fa ti zar – fa lan do pe las te le vi sões
– que, nes se caso es pe cí fi co, te mos o ma i or in te res se 
de que esse pro je to ve nha para o Con se lho. O Pre si -
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den te da Co mis são, se cun da do pela De pu ta da Jan di -
ra Feg ha li, atro pe lou e for çou, e o pro je to será de ci di -
do em ou tu bro. 

Então que ria so li ci tar a V. Sª que exa mi ne a hi -
pó te se de o Con se lho ofi ci ar à Co mis são, so li ci tan do
a re mes sa des se pro je to de lei que tra ta da re gi o na li -
za ção para cá, de i xan do mu i to cla ro que toda vez que 
um Con se lhe i ro ou que o Con se lho pe dir a re mes sa
de qual quer pro je to de lei isso ja ma is seja con si de ra -
do uma me di da pro te la tó ria.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Da rei ciên -
cia a V. Sª dos en ten di men tos nes se sen ti do.

Há mais al gu ma ma té ria a...
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Qu e -
ro apro ve i tar para pres tar al guns es cla re ci men tos. 

Cre io que a não-con fu são das nos sas ati vi da -
des com ati vi da des le gis la ti vas sig ni fi ca que a in ter fe -
rên cia do Con se lho na tra mi ta ção de ma té ria deve se
dar a par tir do re co nhe ci men to da ne ces si da de pe los
ór gãos com pe ten tes, pe las co mis sões téc ni cas per ti -
nen tes. Ha ven do ou não o en vio da ma té ria, o que sig -
ni fi ca ria re de fi nir os pra zos em fun ção da con sul ta ao
Con se lho, o que, em mu i tos ca sos, po de rá ser con si -
de ra do re co men dá vel, o Con se lho to ma rá para si a
ta re fa de opi nar so bre essa ma té ria. Inde pen den te -
men te da dis po si ção de al te rar os pra zos para en vi ar
ao Con se lho, este, ao to mar co nhe ci men to da re le -
vân cia do tema, po de rá apre sen tar po si ci o na men to.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Da ni el,
você foi bri lhan te na sua lo cu ção na que la as sen ta da,
mas a mi nha pre o cu pa ção foi esta: de po is que você
des ceu da tri bu na, ime di a ta men te o Pre si den te da
Co mis são... mas você não se iden ti fi cou como mem -
bro do Con se lho, e sim da Fe naj. O cer to é que, após
a fala do Con se lhe i ro Da ni el, a De pu ta da Jan di ra
Feg ha li e o Pre si den te da Co mis são já con si de ra ram
que o fato de mem bros do Con se lho, ou o pró prio
Con se lho, tra ze rem para cá o es tu do, o re e xa me, en -
fim, de qual quer ma té ria em tra mi ta ção, po de ria ser
con si de ra do uma me di da pro te la tó ria. Então de ve -
mos ter mu i to cu i da do com isso. 

Con si de ro que te mos que exa mi nar esse caso
es pe cí fi co de re gi o na li za ção de pro gra ma de te le vi -
são. Ago ra, como fi cou lá, eles vão ten tar vo tar em
cima do laço. Fico pre o cu pa do e, como re pre sen tan te
de te le vi são, in sis to que o Con se lho faça che gar ao
Pre si den te da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia que
de se ja, como man da a Cons ti tu i ção, exa mi nar, dar o
seu pa re cer so bre aque la ma té ria.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– É bom que fi que cla ro que, no es tá gio em que já

está essa dis cus são quan to à re gi o na li za ção, não po -
de mos ago ra res ga tar co i sas fi ca ram no pas sa do,
por que não há mais pra zo, in clu si ve para emen das. O
má xi mo que po de rá ocor rer – e não está im pe di do o
Con se lho de se mo vi men tar nes se sen ti do – é que o
Re la tor se de cla rou aber to a su ges tões, mas su ges -
tões amis to sas, por que já pas sou, in clu si ve, fase de
emen da. O Con se lhe i ro Wag ner deve ter co nhe ci -
men to tam bém des sa si tu a ção.

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Sr. Pre si den te, eu es ta va pre sen te nes -
sa au diên cia e o meu en ten di men to é de que ca be ria
ain da um subs ti tu ti vo, tan to que foi so li ci ta do.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Re la tor
pode re ce ber su ges tões, pode in clu si ve pe dir para re -
ti rar de pa u ta. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se nho res,
essa é uma ques tão que en vol ve in te res ses. Pen so
que, do pon to de vis ta do Con se lho, é uma ques tão
sem sen ti do. É evi den te que o Con se lho não pode
pre ju di car nin guém. O Con se lho, ao ana li sar se re na -
men te a si tu a ção de um pro ble ma como esse e ao
ma ni fes tar a sua opi nião à Casa Le gis la ti va, só pode
for ne cer ar gu men tos para co la bo rar com o pro ces so
le gis la ti vo, quer no sen ti do de in di car que se tra ta de
um bom pro je to e que me re ce ser apo i a do pe los Ple -
ná ri os da Câ ma ra e do Se na do, quer para evi den ci ar
al guns er ros e per mi tir que, como tais, se jam cor ri gi -
dos. Não vejo sen ti do em uma dis cus são, como se um 
mês ou dois em re la ção ao pra zo pu des sem sig ni fi car
al gu ma co i sa. 

De cla ro a V. Sª que en tra rei em con ta to para ter
aces so. É cla ro que não te mos o po der de in ter rom per 
o pra zo, não ire mos in ter fe rir no cro no gra ma, mas te -
mos a chan ce de for ne cer ou tra vi são, que pode,
even tu al men te, abor dar ques tões no vas, me lho rar a
qua li da de do tex to, já que o pro ces so está em vo ta ção 
na Câ ma ra, irá ao Se na do e re tor na rá àque la Casa.
Não vejo por que não deva fa zer esse per cur so, en ri -
que ci do com o pro nun ci a men to isen to de um Con se -
lho como este.

Per do em-me, mas não vejo sen ti do nes ta dis -
cus são. Pe di rei para, se pos sí vel, o Con se lho exa mi -
nar essa ques tão. Não in ter rom pe re mos o pra zo, não
que re mos mu dar a po si ção de nin guém, mas de se ja -
mos que, no con jun to da do cu men ta ção que isso en -
vol ve, even tu al men te, haja um pro nun ci a men to do
Con se lho, até para au xi li ar as Srªs e os Srs. Se na do -
res e De pu ta dos nas vo ta ções.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Aliás, é até
mais de mo crá ti co, por que os De pu ta dos se dis pu se -
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ram a ir, in clu si ve, às te le vi sões. Aqui, fa la ri am na pre -
sen ça das te le vi sões, das rá di os, da Fe naj, ou seja, é
mais de mo crá ti co tra zê-los aqui, do que S. Exªs sa í -
rem. O De pu ta do Mar ce lo Bar bi e re, de São Pa u lo,
dis se: “Eu pas so uma tar de em São Pa u lo, ven do as
te le vi sões”. Não é esse o caso. A dis cus são tem que
ser ló gi ca. Pe diu-se so bres ta men to, e o Re la tor pode
so bres tar o seu pa re cer.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Esse as -
sun to vai so frer cer ta tur ba ção, por que ama nhã se
en cer ra rá a ses são le gis la ti va; o tra ba lho será re to -
ma do em agos to.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, te nho uma pro pos ta de en ca mi nha men to, 
no sen ti do de que, in de pen den te men te des ta ges tão
for mal jun to à Mesa da Co mis são, se de fi na uma co -
mis são en car re ga da de de sen vol ver a po si ção do
Con se lho, apro ve i tan do-se a opor tu ni da de, for mal e
in for mal, que foi aber ta pelo Pre si den te da Co mis são.
Assim não fi ca ría mos pa ra dos em re la ção a esse as -
sun to, es pe ran do uma res pos ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Temo que
só te nha aces so a isso no iní cio de agos to, mas ten ta -
rei apro ve i tar as fé ri as para sa ber com quem essa
ma té ria está.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Os De pu ta -
dos se dis pu se ram no mês de fé ri as, mas con si de ro
im pru den te pen sar que, em uma tar de em São Pa u lo
e ou tra no Rio, os De pu ta dos to ma rão co nhe ci men to
da ques tão. A idéia do Con se lhe i ro Da ni el é per fe i ta.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Se
não for aber to um es pa ço for mal, as nos sas en ti da -
des o apre sen ta rão in for mal men te.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Per fe i to.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª está
com a pa la vra.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Isso é fun da men tal. Essa idéia que o Da ni el apre -
sen tou e que ago ra re ce be a co la bo ra ção do Wag ner
é im por tan te, por que se tra ta de uma si tu a ção em que 

não po de mos ir tão amis to sa men te, como se hou ves -
se en ten di men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti –
Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Os en ten di men -
tos do Con se lho se rão sem pre amis to sos, in de pen -
den te men te da...

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA  (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Não nes se ní vel. Fi quei pre o cu pa do quan do se ris -
cou do Re gi men to a re pre sen ta ção, por que não pode
ser sim ples men te um con ta to. O que vi mos de gra ve
lá e que o Wag ner lem brou bem ago ra é que vão pas -
sar uma tar de, como se fos se um pas se io no “país da
Ali ce”, quan do não é bem as sim. Te mos que re sol ver
isso, por que é bas tan te sig ni fi ca ti vo.

Então, como um pri me i ro pas so – já que en ten -
do que este Con se lho é con sul ti vo e não fi ca rá sen ta -
do –, po de mos, sim, atu ar, an te ci pan do-nos em de -
ter mi na dos mo men tos. Nes se caso, ra ti fi co a idéia do
Con se lhe i ro Da ni el no sen ti do de cri ar a co mis são
para sair a cam po. Inclu si ve que, des sa co mis são, ob -
vi a men te, par ti ci pe V. Sª.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Esta mos co -
me çan do a nova fase, ajus ta mos que, às 17h, se ria o
tér mi no. São 17h e a re u nião está en cer ra da. 

O SR. RICARDO FIGUEIREDO
MORETZSOHN (Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te. (Apon tan do o re ló gio da
Sala de Re u nião)

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Estou me
ba li zan do pelo meu re ló gio. Então te mos mais três mi -
nu tos.

Qu e ro di zer a V. Sª que será o úni co pon to em
que não se rei de mo crá ti co. Va mos co me çar as re u -
niões ao meio-dia e en cer rá-las exa ta men te às 17h.

V. Sª, por fa vor...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, sin ce ra men te, de i xei mil co i sas para vir aqui.
Se hou ver as sun to que me re ça nos sa par ti ci pa ção e
es tu do, o re ló gio não será...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Há Con se -
lhe i ros que vi a ja rão, Con se lhe i ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re pre -
sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Hoje, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Em res pe i to
a eles...
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pen so o
se guin te... 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) - Te mos que
ter a com pe tên cia de abre vi ar; per de mos aqui duas
ho ras. Tal vez, se hou ves se mais efi ciên cia, ti vés se -
mos dis cu ti do em me nor tem po.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Pro -
po nho que, nes se cur to pra zo que te mos, de fi na mos
duas co mis sões: uma, para tra tar des ta ma té ria e ou -
tra, para ini ci ar o es tu do do Con se lho so bre in tro du -
ção da tec no lo gia di gi tal na co mu ni ca ção so ci al ele -
trô ni ca. Se ria uma ma ne i ra do Con se lho co me çar a
tra ba lhar em as sun tos de alta re le vân cia.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Algum Con -
se lhe i ro se ha bi li ta a re la tar a pri me i ra ma té ria?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Não re la tar; se ria ain da a cons ti tu i ção
da co mis são, não é? 

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Di ga -
mos, uma co mis são de três mem bros, por exem plo.
Sem pre ju í zo de en vol vi men to even tu al de ou tros; se -
ri am duas co mis sões de três mem bros.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Quem se
ha bi li ta à pri me i ra, Co mis são da Re gi o na li za ção?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu gos ta ria 
de par ti ci par des sa, por que diz res pe i to di re ta men te
às te le vi sões.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ro ber to
Wag ner. Quem mais?

A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal
dos ar tis tas) – Como re pre sen tan te dos ar tis tas, tam -
bém me ha bi li to a par ti ci par des sa dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Be re ni ce,
Pa u lo Ma cha do e Fran cis co Pe re i ra.

Essa Co mis são terá qua tro mem bros, será pa ri -
tá ria. Estão cons ti tu í dos os qua tro Con se lhe i ros.

Mais al guém se ha bi li ta?
Se te mos qua tro, como se de se ja, e 2 a 2, pen so 

que é uma boa com po si ção. Não vejo por que de sem -
pa tar para se rem 3 a 2.

Co mis são da Di gi tal. Quem se pron ti fi ca a par ti -
ci par dela?

Da ni el Herz. 
O SR. MIGUEL CIPOLLA (Enge nhe i ro com no -

tá vel co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so ci al) – 
Sou su plen te. Como faço, Sr. Pre si den te?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ci pol la.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – À sua di re i ta. Eu tam bém.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ge ral do.

Mais al guém se ha bi li ta a fa zer par te des sa Co -
mis são?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Enten do, Sr. Pre si den te, que o re pre sen tan te da So ci -
e da de Bra si le i ra de Enge nha ria de Te le vi são e Te le -
co mu ni ca ções deve par ti ci par, seja na pes soa dele
ou na pes soa do Pre si den te ou do Co or de na dor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ele fa lou por 
ele e pelo ti tu lar dele.

Então, está cons ti tu í da a Co mis são, nes te caso,
com três mem bros.

SEGUE-SE, NA ÍNTEGRA, TEXTO
DO REGIMENTO INTERNO APROVADO
PELO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL

TÍTULO I
Do Fun ci o na men to 

CAPÍTULO I
Da Sede

Art. 1º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, ór -
gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, tem sede no Pa -
lá cio do Con gres so Na ci o nal, em Bra sí lia.

CAPÍTULO II
Das Re u niões

Art. 2º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al re u -
nir-se-á, em sua sede, de 15 de fe ve re i ro a 30 de ju -
nho e de 1º de agos to a 15 de de zem bro.

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 16983

SETEMBRO 2002346    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 3º As re u niões or di ná ri as e ex tra or di ná ri as
do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al se rão con vo ca -
das por seu Pre si den te, ou a re que ri men to de cin co
de seus mem bros ti tu la res, po den do as re u niões ex -
tra or di ná ri as ser con vo ca das tam bém pelo Pre si den -
te do Se na do Fe de ral.

TÍTULO II
Dos Membros do Conselho

 De Comunicação Social

CAPÍTULO I
Da Com po si ção do Con se lho

Art. 4º O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, ele i -
to em ses são con jun ta do Con gres so Na ci o nal, com -
põe-se de:

a) um re pre sen tan te das em pre sas de rá dio;
b) um re pre sen tan te das em pre sas de te le vi são;
c) um re pre sen tan te de em pre sas da im pren sa

es cri ta;
d) um en ge nhe i ro com no tó ri os co nhe ci men tos

na área de co mu ni ca ção so ci al;
e) um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos jor na lis tas;
f) um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos ra di a lis tas;
g) um re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal

dos ar tis tas;
h) um re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na -

is de ci ne ma e ví deo;
i) cin co mem bros re pre sen tan tes da so ci e da de

ci vil.
§ 1º Os mem bros do Con se lho de ve rão ser bra -

si le i ros, ma i o res de ida de e de re pu ta ção ili ba da.
§ 2º Os mem bros do Con se lho te rão es ta bi li da -

de no em pre go du ran te o pe río do de seus man da tos.

CAPÍTULO II
Da Pos se 

Art. 5º A pos se, ato pú bli co atra vés do qual os
mem bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al se in -
ves tem no man da to, re a li zar-se-á pe ran te a Mesa do
Se na do Fe de ral.

Art. 6º  A du ra ção do man da to dos mem bros do
Con se lho será de dois anos, per mi ti da uma re con du -
ção.

CAPÍTULO III
Das Va gas

Art. 7º As va gas, no Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, ve ri fi car-se-ão em vir tu de de:

a) fa le ci men to;
b) re nún cia.
Art. 8º A co mu ni ca ção de re nún cia à fun ção de

mem bro do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al deve ser
di ri gi da, por es cri to, com fir ma re co nhe ci da, à Pre si dên -
cia do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, que, em se -
gui da, dará dis so ciên cia à Mesa do Se na do Fe de ral.
Essa re nún cia in de pen de da apro va ção pelo Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al, mas so men te se tor na rá efe ti -
va e ir re tra tá vel de po is de por ele re ce bi da.

CAPÍTULO IV
Da Con vo ca ção de Su plen te

Art. 9º Dar-se-á a con vo ca ção do su plen te cor -
res pon den te, nos ca sos de vaga, au sên cia ou im pe di -
men to do mem bro ti tu lar.

Art. 10 Inde pen den te men te de vaga, au sên cia
ou im pe di men to do mem bro ti tu lar po de rá o mem bro
su plen te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al par ti ci -
par de suas re u niões, po den do vo tar quan do o cor -
res pon den te mem bro ti tu lar de las não par ti ci pe e
des de que con vo ca do pelo Pre si den te.

TÍTULO III
Da Mesa 

CAPÍTULO I
Da Com po si ção

Art. 11 A Mesa do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al com põe-se de Pre si den te e Vice-Pre si den te.

Pa rá gra fo úni co – O Con se lho po de rá in di car,
en tre os re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil, um se cre -
tá rio para au xi li ar os tra ba lhos da Mesa.

Art. 12 Em fal ta do Pre si den te e do Vice-Pre si -
den te do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, se rão as
re u niões do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al di ri gi -
das por mem bro ti tu lar re pre sen tan te da so ci e da de
ci vil, es co lhi do pelo Con se lho.

CAPÍTULO II
Das Atri bu i ções

Art. 13 Ao Pre si den te com pe te:
a) pro por a Ordem do Dia das ses sões, em prin -

cí pio com an te ce dên cia de pelo me nos oito dias;
b) fa zer ob ser var, nas ses sões, a Cons ti tu i ção,

as leis e este Re gi men to;
c) de ter mi nar o des ti no do ex pe di en te lido e dis -

tri bu ir as ma té ri as às co mis sões;
d) de ci dir as ques tões de or dem;
e) de sem pa tar as vo ta ções;
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f) pro mul gar Re so lu ções do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al;

g) pre si dir as re u niões do Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al;

Art. 14 Ao Vice-Pre si den te com pe te subs ti tu ir o
Pre si den te em suas vaga, im pe di men tos ou au sên ci -
as.

CAPÍTULO III
Da Ele i ção 

Art. 15 Pre si den te e Vice-Pre si den te do Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al se rão ele i tos para man -
da tos de dois anos, per mi ti da uma re e le i ção. 

Art. 16 O Pre si den te e o Vice-Pre si den te se rão
ele i tos den tre os cin co mem bros ti tu la res re pre sen -
tan tes da so ci e da de ci vil.

Art. 17 A ele i ção dos Mem bros da Mesa será fe i -
ta em es cru tí nio aber to e por ma i o ria de vo tos, pre -
sen te a ma i o ria da com po si ção ti tu lar do Con se lho,
po den do tam bém essa ele i ção, se não hou ver opo si -
ção de ne nhum mem bro do Con se lho, se fa zer por
acla ma ção.

CAPÍTULO IV
Da subs ti tu i ção do Pre si den te e Vice-Pre si den te

Art. 18  Po de rá o Con se lho de Co mu ni ca ção So -
ci al, a qual quer tem po, subs ti tu ir seu Pre si den te ou
seu Vice-Pre si den te, em re u nião es pe ci al men te con -
vo ca da para esse fim, com o voto de pelo me nos oito
Con se lhe i ros.

TÍTULO IV
Das Comissões, Estudos, 

Pareceres e Recomendações 

CAPÍTULO I
Das Co mis sões

Art. 19 O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al terá
as co mis sões que vi e rem a ser por ele cons ti tu í das,
de ven do seu ob je to e com po si ção ser de fi ni dos na re -
u nião do Con se lho que as cons ti tu ir.

CAPÍTULO II
Dos Estu dos, Pa re ce res, 

Re co men da ções e ou tras So li ci ta ções

Art. 20 O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al po -
de rá pro mo ver es tu dos, pa re ce res, re co men da ções e 
ou tras so li ci ta ções es pe cí fi cas que lhe fo rem en ca mi -
nha das pelo Con gres so Na ci o nal, em ma té ri as que
se in clu em en tre suas atri bu i ções, bem como por in di -
ca ção de qual quer de seus mem bros.

Art. 21 As ma té ri as que, em cada re u nião do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, de vam ser ob je to
de es tu dos, pa re ce res, re co men da ções e ou tras so li -
ci ta ções cons ta rão de pa u ta pre vi a men te or ga ni za da, 
de ven do ser re la ta das na or dem em que nela fi gu ra -
rem, sal vo pre fe rên cia do Ple ná rio do Con se lho por
qual quer de las.

Art. 22 As ma ni fes ta ções dos mem bros do Con -
se lho de Co mu ni ca ção So ci al de vem ser, na me di da
do pos sí vel, con clu si vas em re la ção à ma té ria a que
se re fe ri rem e po de rão ser pro fe ri das oral men te, em
ple ná rio.

Art. 23 Po de rá o Pre si den te do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al de sig nar re la tor, res pe i ta da de ci -
são pos te ri or do Ple ná rio, para ma té ri as em re gi me
de ur gên cia.

TÍTULO V
Atribuições do Con se lho 
De Comunicação Social 

Art. 24 – O Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
terá como atri bu i ção a emis são de pa re ce res, ela bo -
ra ção de es tu dos e re co men da ções, bem como o
aten di men to a ou tras so li ci ta ções que lhe fo rem en ca -
mi nha das pelo Con gres so Na ci o nal, pelo Po der Exe -
cu ti vo ou por en ti da des da so ci e da de ci vil, a res pe i to
do Tí tu lo VIII, Ca pí tu lo V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, em
es pe ci al so bre:

a) li ber da de de ma ni fes ta ção do pen sa men to,
da cri a ção, da ex pres são e da in for ma ção, em qual -
quer for ma, pro ces so ou ve í cu lo;

b) pro pa gan da co mer ci al de ta ba co, be bi das
al coó li cas, agro tó xi cos, me di ca men tos e te ra pi as
nos me i os de co mu ni ca ção so ci al;

c) di ver sões e es pe tá cu los pú bli cos;

d) pro du ção e pro gra ma ção das emis so ras de
rá dio e te le vi são;

e) mo no pó lio ou oli go pó lio dos me i os de co mu -
ni ca ção so ci al;

f) fi na li da des edu ca ti vas, ar tís ti cas, cul tu ra is e
in for ma ti vas da pro gra ma ção das emis so ras de rá -
dio e te le vi são;

g) pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re gi o nal, e
es tí mu lo à pro du ção in de pen den te e à re gi o na li za -
ção da pro du ção cul tu ral, ar tís ti ca e jor na lís ti ca;

h) com ple men ta ri e da de dos sis te mas pri va do,
pú bli co e es ta tal de ra di o di fu são;
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i) de fe sa da pes soa e da fa mí lia de pro gra mas
ou pro gra ma ções de rá dio e te le vi são que con tra ri -
em o dis pos to na Cons ti tu i ção Fe de ral;

j) pro pri e da de de em pre sa jor na lís ti ca e de ra di -
o di fu são so no ra e de sons e ima gens;

l) ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis -
são e au to ri za ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens;

m) ma té ri as re la ci o na das à Lei nº 8.977, de
1995;

n) acor dos in ter na ci o na is re la ti vos à co mu ni ca -
ção;

o) le gis la ção com ple men tar quan to aos dis po si -
ti vos cons ti tu ci o na is que se re fe rem à co mu ni ca ção
so ci al.

TÍTULO VI
Das Sessões 

CAPÍTULO I
Da Na tu re za das Ses sões 

Art. 25 As ses sões do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al se rão:

I – or di ná ri as, as re a li za das em dia e hora de sig -
na dos por seu Pre si den te.

II – ex tra or di ná ri as, quan do re a li za das aten den -
do a de ter mi na ção do Pre si den te do Se na do Fe de ral
ou do pró prio Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 26 – To das as ses sões do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al se rão pú bli cas.

CAPÍTULO II
Das Atas das Ses sões 

Art. 27 Será ela bo ra da ata re su mi da de cada
ses são, con ten do as de li be ra ções nela to ma das.

Art. 28 Qu al quer mem bro do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al terá di re i to a fa zer cons tar, nes sa
ata, sua po si ção so bre qual quer tema, para o que
apre sen ta rá tex to es cri to, du ran te a ses são, tex to
este que de ve rá ser in te gral men te trans cri to na ata.

CAPÍTULO III
Do Qu o rum de Vo ta ção

Art. 29 As de li be ra ções do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al se rão to ma das por ma i o ria de vo tos
dos mem bros pre sen tes do Con se lho, com a pre sen -
ça, no mí ni mo, da ma i o ria de seus mem bros, não sen -
do a abs ten ção con si de ra da como voto.

Art. 30 O Pre si den te do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al terá ape nas voto de de sem pa te.

CAPÍTULO IV
Das Re so lu ções

Art. 31 As de li be ra ções do Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al, quan do te nham como ob je to o fun ci o -
na men to do Con se lho, se rão con si de ra das re so lu -
ções; va len do, para o Con se lho, como re gra com ple -
men tar ao pre sen te Re gi men to Inter no.

TÍTULO VII
Da Alte ra ção ou Re for ma 

Do Re gi men to Inter no

Art. 32 O Re gi men to Inter no do Con se lho de
Co mu ni ca ção So ci al po de rá ser mo di fi ca do ou re for -
ma do a qual quer tem po, por de li be ra ção do Con se -
lho. 

TÍTULO VIII
Dis po si ções Tran si tó ri as

CAPÍTULO I
Do Re gi men to De fi ni ti vo

Art. 33 O Pre si den te do Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al pro vi den ci a rá pro je to de fi ni ti vo do Re gi -
men to Inter no, que será dis cu ti do e apro va do em ses -
são es pe ci al men te con vo ca da para esse fim, de ven -
do es tar pre sen te e vo tar a ma i o ria ab so lu ta de seus
mem bros.

Art. 34 Enquan to não apro va do o novo Re gi -
men to Inter no, o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al
re ger-se-á pelo pre sen te Re gi men to Inter no pro vi só -
rio, por re so lu ções e pe las al te ra ções re gi men ta is
par ci a is que por ven tu ra vi e rem de ser apro va das pelo 
Con se lho.

Art. 35 Os ca sos não pre vis tos no Re gi men to
Inter no se rão de ci di dos pelo Ple ná rio do Con se lho de 
Co mu ni ca ção So ci al.

Art. 36 Este Re gi men to Inter no en tra rá em vi gor
na data em que for apro va do pela Mesa do Se na do
Fe de ral. 

Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, Edi fí -
cio-Sede do Con gres so Na ci o nal, 26 de ju nho de
2002.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho - Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Está en cer -
ra da a re u nião, exa ta men te às 17 ho ras.

(Le van ta-se a re u nião às 17h2min.)
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL, 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
LISTA DE PRESENÇA

Ti tu la res
Cla u dio Ca ja do (PFL-BA)
Anto nio Car los Pan nun zio (PSDB-SP)
Luiz Car los Ha uly (PSDB-PR)
Mar ce lo Bar bi e ri (PMDB-SP)
Alo i zio Mer ca dan te (PT-SP)
Wal dir Pi res (PT-BA)
Cu nha Bu e no (PPB-SP)
Edu ar do Cam pos (PSB-PE)

Su plen tes
Rob son Tuma (PFL-SP)
Vi cen te Ca ro pre so (PSDB-SC)
Fer nan do Ga be i ra (PT-RJ)
Air ton Dipp (PDT-RS)
Alces te Alme i da (PL- RR)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Boa tar -
de, Se nho ras e Se nho res. A nos sa re u nião de au -
diên cia pú bli ca tem como fi na li da de ou vir o Dr. Ita -
nor Ne ves Car ne i ro, Di re tor-Ge ral do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral, que, na con di ção de con vi da do,
pres ta ria es cla re ci men tos a res pe i to dos se guin tes
pon tos: in ves ti ga ção da Po lí cia Fe de ral na em pre sa
Lu nus; con tra ta ção de em pre sas pri va das para ati vi -
da des de in te li gên cia no Mi nis té rio da Sa ú de e acor -
do da Po lí cia Fe de ral com agên cia dos Esta dos Uni -
dos para com ba te ao nar co trá fi co.

La men ta vel men te, por pro ble mas de vi a gem,
se gun do in for ma ções trans mi ti das a nos sa Co mis -
são, por fal ta de teto no ae ro por to de Cu ri ti ba para
des lo ca men to em di re ção a Bra sí lia, o Dr. Ita nor pro -
va vel men te não che ga rá a tem po para a au diên cia
pú bli ca.

Te mos a pre sen ça en tre nós do Dr. Pa u lo de Tar -
so Go mes, que é De le ga do Ti tu lar Subs ti tu to da Co -
or de na ção-Ge ral de Com ba te ao Cri me Orga ni za do e 
Inqué ri tos Espe ci a is da Po lí cia Fe de ral, que che fi ou a
equi pe que fez di li gên ci as na em pre sa Lu nus, em São 
Luís do Ma ra nhão. Ele, que acom pa nha ria o Dr. Ita nor 
na pre sen te au diên cia pú bli ca, já se en con tra pre sen -
te aqui, na sala da nos sa Co mis são, e pres ta rá os es -
cla re ci men tos so bre esse item, re la ti vo à in ves ti ga ção 
na em pre sa Lu nus.

Encon tra-se tam bém en tre nós o Dr. Ge tú lio Be -
zer ra dos San tos, Co or de na dor-Ge ral da Re pres são
a Entor pe cen tes da Po lí cia Fe de ral, ór gão que ge ren -

cia Bra sil e Esta dos Uni dos na área do com ba te ao
nar co trá fi co. Ele fa la ria exa ta men te so bre o ob je to do
item 03 da nos sa pa u ta.

Em nome da Co mis são das Re la ções Exte ri o -
res e de De fe sa Na ci o nal e em nome da Co mis são de
Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia, dou as boas
vin das ao Dr. Ge tú lio Be zer ra e ao Dr. Pa u lo de Tar so.
Cre io que eles pres ta ram in for ma ções re le van tes so -
bre os dois te mas, ob je tos da pre sen te au diên cia pú -
bli ca. 

Nós es ta mos ape nas aguar dan do o quo rum mí -
ni mo para o iní cio das nos sas ati vi da des. Já hou ve a
pas sa gem de al guns De pu ta dos. So li ci to ao Sr. De pu -
ta do Luiz Car los Ha uly, que, na con di ção de mem bro
ti tu lar das duas co mis sões, as si ne as duas lis tas de
pre sen ça: como mem bro da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal e como mem bro da
Co mis são de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia.

De se jo res sal tar que, em ca rá ter or di ná rio, as
au diên ci as da Co mis são de Con tro le das Ati vi da des
de Inte li gên cia são re ser va das, ou seja, ape nas aces -
sí ve is aos mem bros da Co mis são e aos de ma is Par -
la men ta res. No en tan to, por se tra tar de au diên cia pú -
bli ca de duas Co mis sões, da Co mis são de Con tro le
das Ati vi da des de Inte li gên cia e da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, cre io que
não há ne ces si da de de se fa zer a au diên cia re ser va -
da, a não ser por de li be ra ção dos De pu ta dos in te -
gran tes da Co mis são, ou se, du ran te o pe río do de in -
qui ri ção e ques ti o na men to, os se nho res con vi da dos
jul ga rem ne ces sá ria a re u nião re ser va da para es cla -
re ci men tos que con si de rem in con ve ni en te fa zer em
au diên cia pú bli ca.

   Ao fi nal des ta re u nião, pre ten do pro por aos
in te gran tes da Co mis são de Con tro le das Ati vi da -
des de Inte li gên cia a re a li za ção de uma re u nião re -
ser va da da nos sa Co mis são para a qual se ri am
con vi da dos o Sr. Mi nis tro da De fe sa, Ge ral do Qu in -
tão, o Sr. Mi nis tro da Jus ti ça, Mi guel Re a le Jú ni or, o
Sr. Mi nis tro do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o -
nal, Ge ne ral Alber to Car do so, o Sr. Co man dan te da
For ça Aé rea, Bri ga de i ro Car los Ba tis ta, o Sr. Co -
man dan te do Exér ci to, Ge ne ral Gle u ber Vi e i ra, o Sr. 
Co man dan te da Ma ri nha, Almi ran te Cha gas Te les,
e o Sr. Di re tor da Po lí cia Fe de ral, Dr. Ita nor Ne ves
Car ne i ro, para que re ú nam re ser va da men te com os 
in te gran tes da Co mis são de Con tro le da Ati vi da de
de Inte li gên cia e tra tem tra tar da si tu a ção da se gu -
ran ça pú bli ca no País.

Re cen te men te, tes te mu nha mos o bár ba ro cri -
me co me ti do con tra um jor na lis ta da TV Glo bo, exe -
cu ta do pelo cri me or ga ni za do no Rio de Ja ne i ro,
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quan do exer cia as suas ati vi da des pro fis si o na is.
Cre io que tal cri me te nha uma qua li da de que o dis -
tin gue da cri mi na li da de e da vi o lên cia em ge ral que
atin ge in dis cri mi na da men te ci da dãos bra si le i ros, que 
ful mi nou os Pre fe i tos de duas gran des ci da des de
São Pa u lo,de Cam pi nas ede San to André, e que vi ti -
ma, di a ri a men te, ci da dãos, tra ba lha do res, as sa la ri a -
dos, pro fis si o na is li be ra is, em to das as gran des ci da -
des, do País. 

No caso par ti cu lar do cri me ocor ri do no Rio de
Ja ne i ro, a ví ti ma foi es co lhi da pelo exer cí cio de sua
ati vi da de pro fis si o nal. Não foi a es co lha de uma ví ti -
ma ao aca so, em que a mo ti va ção do cri me eram o di -
nhe i ro, o se qües tro, ou sim ples men te os re cur sos
para ali men tar a cri mi na li da de. A ví ti ma foi es co lhi da
pela sua ati vi da de pro fis si o nal, por que in ves ti ga va,
na con di ção de jor na lis ta, ati vi da des cri mi no sas no
Rio de Ja ne i ro.

Mu i to se fala so bre a aju da ou que a Po lí cia Fe -
de ral ou que as For ças Arma das po dem pres tar ao
com ba te ao cri me or ga ni za do, in clu si ve com pro pos -
tas que de fen dem o uso de tro pas na re pres são à cri -
mi na li da de, o uso de for ças do Exér ci to, da Ae ro náu ti -
ca ou da Ma ri nha, que não fo ram pre pa ra das, ades -
tra das para esse tipo de ati vi da de.  Entre tan to, sa ben -
do que tan to o Go ver no Fe de ral con ta com agên ci as
como a Abin, Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia, com
ór gãos tam bém res pe i tá ve is que, mes mo di an te das
di fi cul da des, prin ci pal men te ma te ri a is, que con se -
guem cum prir o seu pa pel, como é a Po lí cia Fe de ral,
que deve me re cer da nos sa Co mis são pres tí gio,a de -
fe sa das suas fun ções e dos re cur sos ma te ri a is para
que cum pram o seu pa pel, que as três for ças e os três 
co man dos dis põem tam bém de ser vi ços de in te li gên -
cia  em ati vi da de com bi na da, os ser vi ços de in te li gên -
cia das For ças Arma das,  Exér ci to,  Ma ri nha e a Ae ro -
náu ti ca, em ati vi da de com bi na da, os ser vi ços de in te -
li gên cia, a Po lí cia Fe de ral e a Abin po de ri am, sim, ofe -
re cer um gran de apo io, um re for ço exa ta men te na
área de in te li gên cia e de in ves ti ga ção. Cre io que seja
onde há a fra gi li da de ma i or das po lí ci as es ta du a is, já
que o cri me or ga ni za do, hoje, no Bra sil, não é um fe -
nô me no es ta du al, ele tem ra mi fi ca ções na ci o na is e
in ter na ci o na is, em pa í ses vi zi nhos, prin ci pal men te
Co lôm bia, Pa ra guai , além dos Esta dos Uni dos, onde
há o gran de mer ca do con su mi dor, tal vez o prin ci pal
res pon sá vel, ape sar de os nos sos ir mãos e ami gos lá
do Nor te pen sa rem o con trá rio. O mer ca do ali men ta a 
pro du ção, e não o in ver so. No ca pi ta lis mo, é o mer ca -
do que as se gu ra a cir cu la ção da mer ca do ria. Des de o 
Sé cu lo XIX, é ra zo a vel men te ci en tí fi co se afir mar. Éa -

fir mar-se que o mer ca do con su mi dor ga ran te a pro -
du ção.

Cre io que es ses ór gãos do Go ver no Fe de ral, da
União, po de ri am, de for ma con jun ta e com bi na da,
ofe re cer um gran de ser vi ço na ati vi da de de in te li gên -
cia e de in for ma ção; não co lo car o Exér ci to para su bir
mor ro - isso as po lí ci as po dem fa zer -, mas a ati vi da -
de de in te li gên cia que lo ca li ze a es tru tu ra, a or ga ni za -
ção, o tro co, as ca be ças, as ra mi fi ca ções, a ar ti cu la -
ção na ci o nal e in ter na ci o nal do cri me or ga ni za do,
prin ci pal men te do nar co trá fi co. Pen so que os ser vi -
ços de in te li gên cia, tan to a Abin, quan to a Po lí cia Fe -
de ral, quan to os ser vi ços de in te li gên cia das três For -
ças, po de ri am ofe re cer não só apo io lo gís ti co, mas
tam bém in for ma ções fun da men ta is para a de sar ti cu -
la ção das ati vi da des cri mi no sas. E cre io que se ria a
for ma mais efi caz, sem ne ces si da de de es pe ra ra
apro va ção de pro je to de lei ou tra mi ta ção de lon ga da
de pro pos tas, de pro je tos, de le gis la ção. Essa se ria
uma me di da im por tan te. Mas, para que pos sa ser
ado ta da, é pre ci so ou vir a opi nião dos di ri gen tes, dos
che fes des sas cin co ins ti tu i ções, tan to da Abin e da
Po lí cia Fe de ral, quan to do ser vi ço de in for ma ção do
Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro na ú ti ca. Com a pre -
sen ça do Mi nis tro da De fe sa, do Mi nis tro da Jus ti ça,
do Mi nis tro Alber to Car do so, dos três Co man dan tes
das três For ças e do Di re tor-Ge ral da Po lí cia Fe de ral,
po de ría mos es ta be le cer, pelo me nos, idéi as cen tra is
e ini ci a is so bre esse tipo de ação. É o que pre ten do
pro por an tes do en cer ra men to da nos sa re u nião.

Dado o tem po do atra so, que é qua se re gi men -
tal, em bo ra não fi gu re na le tra do Re gi men to, po de -
mos dar iní cio a nos sa re u nião de au diên cia pú bli ca,
com o pre ju í zo da au sên cia do Dr. Ita nor Ne ves Car -
ne i ro, que, evi den te men te, de po is jus ti fi ca rá a im pos -
si bi li da de de sua pre sen ça e, a cri té rio dos De pu ta -
dos, po de rá ter re mar ca da a data de sua vin da a es -
tas Co mis sões. 

Dito isso, con vi do, para que tome as sen to à
Mesa, para ini ci ar mos os nos sos tra ba lhos, o Dr. Pa u -
lo de Tar so Go mes. Con vi do, tam bém, o Dr. Ge tú lio
Be zer ra, para to mar as sen to à Mesa.

O Dr. Pa u lo de Tar so Go mes é o De le ga do ti tu lar 
subs ti tu to da Co or de na ção-Ge ral de Re pres são ao
Cri me Orga ni za do e Inqué ri tos Espe ci a is da Po lí cia
Fe de ral, que che fi ou equi pes e fez a di li gên cia da em -
pre sa Lu nus, em São Luís do Ma ra nhão. S. Sª se pro -
nun ci a rá a res pe i to do item 1, que diz exa ta men te da
ne ces si da de de es cla re ci men tos so bre a in ves ti ga -
ção da Po lí cia Fe de ral na em pre sa Lu nus. E, logo em
se gui da, o Dr. Ge tú lio, Co or de na dor-Ge ral de Pre ven -
ção e Re pres são e Entor pe cen tes da Po lí cia Fe de ral,
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que ge ren cia o acor do do Bra sil com os Esta dos Uni -
dos na área de com ba te ao nar co trá fi co, fa la rá so bre
o item 3 da pa u ta, que é exa ta men te o acor do en tre a
Po lí cia Fe de ral e a  Agên cia de Com ba te ao Nar co trá -
fi co do go ver no nor te-ame ri ca no, DEA.

P ro po nho que, ini ci al men te, o Dr. Pa u lo de Tar -
so te nha a pa la vra por 20 mi nu tos pror ro gá ve is, a pe -
di do do ex po si tor e a cri té rio da Pre si dên cia, para fa -
lar do item 1. Os au to res do re que ri men to não se en -
con tram pre sen tes; os Srs. De pu ta dos Wal ter Pi nhe i -
ro e Luiz Edu ar do, do Par ti do dos Tra ba lha do res, es -
tão pre sen tes. Foi a par tir dos re que ri men tos de S.
Exªs, apro va dos na Co mis são de Re la ção Exte ri o res, 
que mar ca mos esta au diên cia pú bli ca. O Dr. Pa u lo de
Tar so, evi den te men te, co nhe ce as pre o cu pa ções em
re la ção ao tema, já que, logo após a apre en são de
do cu men tos nes sa em pre sa, na ci da de de São Luís,
Esta do do Ma ra nhão, que tem como só cia,- não sei
se prin ci pal,prin ci pal - a ex-Go ver na do ra e ex-can di -
da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Drª Ro se a na Sar -
ney, hou ve de nún ci as, in si nu a ções, ru mo res, to dos
eles di vul ga dos pela im pren sa, se gun do os qua is a
ope ra ção re a li za da pela Po lí cia Fe de ral te ria fi na li da -
des po lí ti cas, bem como a ação de sen ca de a da pela
Jus ti ça Fe de ral do Esta do do To can tins. Essa, pelo
me nos, foi a ver são, sus ten ta da pela pró pria ex-Go -
ver na do ra Ro se a na Sar ney e por al guns dos seus
cor re li gi o ná ri os, que cir cu lou pela im pren sa.

Cre io que nada será mais im por tan te e es cla re -
ce dor do que o de po i men to do De le ga do da Po lí cia
Fe de ral que che fi ou es sas in ves ti ga ções. S. Sª po de -
rá tirar to das as dú vi das que pa i ra ram e que pa i ram
so bre a so ci e da de,  so bre esta Casa, so bre o Con -
gres so em re la ção a esse epi só dio.

Mais uma vez, mu i to obri ga do pela sua pre sen -
ça.

V.Sª tem a pa la vra pelo tem po de até 20 mi nu -
tos.

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Mu i to obri -
ga do, Sr. De pu ta do.

Boa tar de a to dos. Qu e ro di zer que é uma hon ra
es tar no va men te aqui, no Con gres so Na ci o nal, para
fa lar so bre esse as sun to. Esti ve, no mês de mar ço, no
Se na do Fe de ral e fui exa us ti va men te in qui ri do a res -
pe i to des ses fa tos, mas, de qual quer for ma, fa rei um
re su mo de como ocor reu essa ope ra ção no Ma ra -
nhão.

Vi a jei para o Ma ra nhão no dia 28 de fe ve re i ro,
com o ob je ti vo de li de rar essa equi pe que pro ce de ria
à bus ca na em pre sa Lu nus, de pro pri e da de de Jor ge
Mu rad e de sua es po sa, Ro se a na Sar ney.

No dia pri me i ro de mar ço, pe guei os man da dos
de bus ca e apre en são com o Juiz Fe de ral da Qu in ta
Vara Cri mi nal de São Luís, que era o juiz de pre ca do,
e, no mes mo dia pri me i ro, de mos iní cio à bus ca, por
vol ta das 14 ho ras, na em pre sa Lu nus, em São Luís.
Como to dos sa bem, no de cor rer da bus ca, fo ram ar -
re ca da dos vá ri os do cu men tos e aque la quan tia de
R$1,34 mi lhão, cu jas fo tos fo ram pos te ri or men te di -
vul ga das pela im pren sa.

Foi uma ope ra ção nor mal, como ou tra qual quer.
Ví nha mos in ves ti gan do o caso Su dam des de 1997.
Fui de sig na do para fa zer essa bus ca por que co nhe -
cia o as sun to que era tra ta do no in qué ri to res pec ti vo.
Não hou ve nada de anor mal nis so. Não hou ve es cu -
tas te le fô ni cas, como qui se ram su ge rir, ou qual quer
tra ma po lí ti ca. Foi uma ope ra ção nor mal, como ou tra
qual quer.

Di an te dis so, co lo co-me à dis po si ção de V. Exª
para qual quer es cla re ci men to adi ci o nal. Ba si ca men te 
foi o que acon te ceu: uma bus ca nor mal, como ou tra
qual quer, no de cor rer dos tra ba lhos da Su dam.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Agra de ço
a V. Sª pe las pa la vras ini ci a is.

Já que não te mos ins cri tos para a in qui ri ção, fa -
rei al gu mas per gun tas  que, cre io, com ple men ta rão a
sua ex po si ção. Em se gui da, pas sa rei a pa la vra ao Dr.
Ge tú lio Be zer ra dos San tos.

Hou ve a ve i cu la ção pela im pren sa de um epi só -
dio que se ria a trans mis são de um fax do lo cal da ope -
ra ção, na ci da de de São Luís, para o ga bi ne te do Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca. Hou ve in si nu a ções e co -
men tá ri os de que esse foi um in dí cio de que a ope ra -
ção te ria sido acom pa nha da de per to pelo me nos
pelo Go ver no bra si le i ro, pelo Ga bi ne te do Pre si den te
da Re pú bli ca.

Já que V. Sª está pre sen te nes ta re u nião da nos -
sa Co mis são, gos ta ria que nos dis ses se al gu ma co i -
sa so bre esse epi só dio par ti cu lar. Tem a pa la vra V. Sª.

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Re al men -
te, pas sei um fax ao Pre si den te na que le mes mo dia,
por vol ta das 18 ou 19 ho ras, de po is de uma li ga ção
que re ce bi do nos so en tão Di re tor-Ge ral, Dr. Agí lio
Mon te i ro, que, por sua vez, ha via sido in qui ri do pelo
Pre si den te, por te le fo ne, so bre o que es ta va acon te -
cen do na em pre sa da Go ver na do ra na que le mo men -
to. Como o Dr. Agí lio tam bém não sa bia, e era uma si -
tu a ção que pre ci sa va de uma res pos ta ur gen te, ele
me li gou e me pe diu que pas sas se o fax ao ga bi ne te
do Pre si den te – pa re ce-me que no Pa lá cio da Alvo ra -
da –, deu-me o nú me ro, com o man da do de bus ca,
por que S. ExªSua Exce lên cia que ria sa ber o que es -
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ta va se pas san do lá. E eu re al men te pas sei o fax ape -
nas do man da do de bus ca, que, àque la al tu ra, já era
pú bli co; os pró pri os ad vo ga dos da em pre sa fi ca ram
com có pia do man da do. Pas sei esse man da do, aten -
den do à de ter mi na ção do Di re tor-Ge ral.

Alguns ór gãos de im pren sa di vul ga ram que eu
pas sei ca tor ze fa xes aque le dia e que in cluí um re la tó -
rio di zen do “mis são com su ces so, bem-su ce di da”.
Isso tudo não tem fun da men to, por que eu nun ca pas -
sa ria um fax para o Pre si den te... não te nho essa in ti -
mi da de toda com Sua Exce lên cia para pas sar um fax
com esse teor. Então, re al men te, pas sei um fax  ape -
nas – e isso pode ser fa cil men te com pro va do pelo
aces so ao ex tra to te le fô ni co da em pre sa, por que pas -
sei do pró prio es cri tó rio da Lu nus – do man da do de
bus ca. Nada mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to
obri ga do. 

Dr. Pa u lo de Tar so, quan do – o se nhor fa lou em
1997 – a Po lí cia Fe de ral ini ci ou as in ves ti ga ções so -
bre as ati vi da des da em pre sa Lu nus? Em 1997?

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Não, se -
nhor. O caso Su dam vem sen do in ves ti ga do des de o
fim de 1997, iní cio de 1998. Trou xe até uma re tros pec -
ti va – se V. Exª qui ser, de po is pos so en tre gar-lhe uma
có pia –, con tan do tudo, des de o iní cio, nos nove Esta -
dos da Ama zô nia Le gal, o nú me ro de bus cas que foi
de fe ri do pela Jus ti ça, as pri sões ocor ri das, as in ter -
cep ta ções te le fô ni cas, o tra ba lho con jun to da Po lí cia
Fe de ral com o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral. 

O caso da Lu nus foi re la ti vo àque le pro ble ma do
pro je toP ro je to Nova Ho lan da, no Ma ra nhão, em que
ha via a sus pe i ta de que a Lu nus ain da era pro pri e tá -
ria da Nova Ho lan da por um con tra to de ga ve ta. Por
isso ocor reu a bus ca lá. 

E te nho isso aqui. De po is pos so pas sar para V.
Exª. Mas o caso Lu nus co me çou a ser in ves ti ga do a
par tir do ano pas sa do.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – E o se -
nhor está ou es te ve à fren te da in ves ti ga ção a par tir
de que pe río do?

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Co me cei a 
tra ba lhar es pe ci fi ca men te nes se caso da Su dam em
ja ne i ro des te ano, por que o nos so es cri tó rio, a nos sa
di vi são co or de na os tra ba lhos da Su dam nes ses
Esta dos. Em de zem bro, as equi pes sa í ram dos lo ca is
por fal ta de ver ba. Em ja ne i ro, era ne ces sá rio que al -
gum de le ga do fos se a es ses lo ca is para dar an da -
men to aos in qué ri tos. Fui a São Luís e dei an da men to
aos in qué ri tos .mais im por tan tes, como o da Nova

Ho lan da e de ou tras em pre sas que su pos ta men te te -
ri am fra u da do a Su dam.

Qu an do o man da do de bus ca foi de fe ri do pela
Jus ti ça, não ha vía mos ain da co lo ca do ou tros po li ci a is 
lá para dar an da men to ao tra ba lho; não ha via nin -
guém para exe cu tar essa bus ca. Como eu já ha via
tido con ta to com o in qué ri to da Nova Ho lan da, co lo -
quei-me à dis po si ção para exe cu tar essa bus ca, por -
que sa bia do que pre ci sa va, o tipo de do cu men to que
es tá va mos pro cu ran do.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Então, a
Po lí cia Fe de ral, an tes de fa zer a bus ca e apre en são
na em pre sa Lu nus, evi den te men te de sen vol veu uma
ati vi da de de in te li gên cia no lo cal.

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Não, eu
não di ria que hou ve uma ati vi da de de in te li gên cia es -
pe cí fi ca nem du ra dou ra, por que, como era uma bus -
ca num imó vel e como sa bía mos que a em pre sa es ta -
va fun ci o nan do, o ato se res trin giu a re ce ber o man -
da do e, an tes de dar iní cio, dar uma pas sa da lá. Fo -
mos ve ri fi car se a em pre sa re al men te es ta va fun ci o -
nan do, se ha via al guém lá den tro, para não che gar lá
sem ha ver nin guém. Fo mos dar ciên cia de uma di li -
gên cia que de po is po de ria tor nar-se inó cua. Não hou -
ve ne nhum le van ta men to pré vio. Sim ples men te pe ga -
mos o man da do de ma nhã, às 9 ho ras; por vol ta de 13 
ho ras, pa ra mos os dois ve í cu los des ca rac te ri za dos a
uma dis tân cia ra zoá vel do lo cal; fui a pé e ob ser vei
que es ta va fun ci o nan do, que ha via al guém den tro da
em pre sa. Cha mei a equi pe, en tra mos no imó vel e fi -
ze mos a bus ca, sem nada de es pe ci al.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Estou fa -
zen do al gu mas per gun tas com ple men ta res à ex po si -
ção ini ci al do Dr. Pa u lo de Tar so, por que eu era o úni -
co ins cri to na re u nião, mas, já que con ta mos com a
pre sen ça dos De pu ta dos Luiz Car los Ha uly e Cla u dio
Ca ja do, per gun to se S. Exas têm al gu ma in da ga ção a
for mu lar ao Dr. Pa u lo de Tar so so bre o in qué ri to na
em pre sa Lu nus.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY  (PSDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, em ne nhu ma das duas Co mis sões da
Casa há quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Escla re ço
a V. Exª, emi nen te De pu ta do, que não há ne ces si da -
de de quo rum em au diên cia pú bli ca, por que não se
tra ta de re u nião de li be ra ti va. Ha ve ria ne ces si da de de
quo rum re gi men tal se a re u nião fos se para de li be ra -
ção.

Evi den te men te, é de se já vel que, em toda re u -
nião cuja con vo ca ção foi apro va da an te ri or men te por
mem bros de Co mis são, haja quo rum. No caso des ta, 
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aliás, mem bros das duas Co mis sões apro va ram a
con vo ca ção numa re u nião po lê mi ca da qual V. Exªs
par ti ci pa ram - par ti cu lar men te re fi ro-me à Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Entre tan -
to, não con ta mos aqui se quer com a pre sen ça dos au -
to res do re que ri men to. De qual quer ma ne i ra, a Casa,
a Co mis são e prin ci pal men te a Pre si dên cia cum pri -
rão seu pa pel.

Escla re ço ao Dr. Pa u lo de Tar so e ao Dr. Ge tú lio
que ne nhum in te gran te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal ou da Co mis são de
Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia é mo vi do por
qual quer tipo de sen ti men to de pre ven ção ou de pre -
con ce i to em re la ção à Po lí cia Fe de ral. Ain da que as -
sim fos se, não en con tra ria res pal do jun to à Pre si dên -
cia da Co mis são. 

Con si de ra mos o pa pel da Po lí cia Fe de ral fun da -
men tal, re le van te e in subs ti tu í vel como par te da es -
tru tu ra po li ci al do Esta do bra si le i ro. Seu tra ba lho deve 
ser pres ti gi a do, for ta le ci do, va lo ri za do ins ti tu ci o nal e
so ci al men te pelo Con gres so Na ci o nal e por esta Co -
mis são. É esse o es pí ri to que ori en ta a nos sa re la -
ção:de va lo ri zar, pres ti gi ar e mos trar ao Con gres so
Na ci o nal e à so ci e da de que são ins ti tu i ções ne ces sá -
ri as e im por tan tes que, mes mo di an te de di fi cul da des, 
prin ci pal men te de or dem ma te ri al, pres tam re le van -
tes ser vi ços à so ci e da de bra si le i ra. 

Para que es sas ins ti tu i ções se jam res pe i ta das,
pres ti gi a das, é pre ci so que se jam fis ca li za das por
quem de di re i to, no caso, por esta Co mis são, e que
se jam apu ra dos pos sí ve is des vi os de fi na li da de, que
ocor rem em to das as ins ti tu i ções no Bra sil – já hou ve,
nes ta Casa, epi só di os de cas sa ção de Par la men ta -
res; no Po der Ju di ciá rio, há ju í zes na pri são, como o
ex-juiz do TRT de São Pa u lo; nas For ças Arma das, há 
co mis sões per ma nen tes de li be ran do so bre des vi os
de con du ta de in te gran tes das ins ti tu i ções; no pró prio
Po der Exe cu ti vo isso ocor re. 

Nos so pa pel é fis ca li zar e ques ti o nar sem pre
que pa i re al gu ma dú vi da so bre as ati vi da des de sen -
vol vi das pe los in te gran tes das Po lí ci as. Não ace i ta -
mos jul ga men to, nem con de na ção pré via, sem que
de nún ci as, sus pe i tas ou ru mo res se jam pro fun da -
men te in ves ti ga dos e ana li sa dos, para que fun ci o ná -
ri os pú bli cos, fun ci o ná ri os do Esta do não se jam acu -
sa dos sem que haja in dí ci os ou cul pa for ma da nas
de nún ci as.

Nes se epi só dio, am pla men te no ti ci a do pela im -
pren sa, pois en vol via in ves ti ga ção so bre em pre sa de
uma ex-Go ver na do ra, can di da ta à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca à épo ca, con si de ra mos im por tan te que es sas
in for ma ções se jam pres ta dos.pres ta das. Essa é a

úni ca for ma de es cla re cer de fi ni ti va men te qual foi o
pa pel, a mis são e a ati vi da de da Po lí cia Fe de ral nes se 
epi só dio. Escla re ci da a ques tão, a Po lí cia Fe de ral po -
de rá con ti nu ar in ves ti gan do, como a Cons ti tu i ção e as 
leis do País obri gam que se faça, in de pen den te de
quem seja o in ves ti ga do. A mis são da Po lí cia Fe de ral
é esta: in ves ti gar quem quer que seja, des de que haja 
sus pe i ta ou in dí cio de cri me co me ti do, in de pen den te -
men te de ser Go ver na dor, Pre si den te da Re pú bli ca,
De pu ta do, Se na dor, em pre sá rio, etc. Esse é o pa pel
da Po lí cia Fe de ral. E o Con gres so Na ci o nal e esta Co -
mis são de vem dar sus ten ta ção a essa ati vi da de. 

É igual men te im por tan te para esta Casa sa ber
se a Po lí cia Fe de ral ou ou tro ór gão de in ves ti ga ção do 
Po der Pú bli co não está tam bém sen do uti li za do para
ati vi da des que não se jam a sua fi na li da de, por que
com pro me te ri am a ação do Esta do e do apa ra to po li -
ci al. É im por tan te es cla re cer se hou ve ou não in fluên -
cia po lí ti ca – não es ta mos di zen do que hou ve – para
ape la pró pria Po lí cia Fe de ral, para ape la sua cre di bi li -
da de, para que con ti nue go zan do de con fi an ça, de
pres tí gio e da boa von ta de do Con gres so e da pró pria
so ci e da de bra si le i ra.

Não se tra ta de pro pó si tos pa ra do xa is. Deve-se,
ao mes mo tem po, pres ti gi ar e for ta le cer um or ga nis -
mo des sa na tu re za e fis ca li zar fis ca li zá-lo para que a
so ci e da de te nha a se gu ran ça de sa ber que a Po lí cia
Fe de ra le la está cum prin do a sua fi na li da de, que a
nos sa or ga ni za ção po li ci al seja da ex tre ma con fi an ça
de toda a so ci e da de bra si le i ra. É só essa a fi na li da de
da nos sa au diên cia pú bli ca.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Cla u dio Ca ja -
do.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Sr. Pre -
si den te, jus ti fi co o meu atra so du ran te o de po i men to
do Dr. Pa u lo de Tar so. Eu es ta va na Co mis são de
Orça men to, que cu ja re u nião foi sus pen sa para re tor -
nar logo mais, e aten di a uma co mis são de anis ti a dos
po lí ti cos, já que sou pre si den teP re si den te da Co mis -
são Mis ta da Me di da Pro vi só ria nº 2.151, que irá pro -
ce der à dis cus são e à vo ta ção do pro ble ma dos anis ti -
a dos po lí ti cos no País.

Qu e ro so men te fa zer uma per gun ta, já que não
pude acom pa nhar a ex pla na ção do Dr. Pa u lo. Esse
caso foi ex tre ma men te ru mo ro so, am pla men te di vul -
ga do pe los me i os de co mu ni ca ção. Ordem ju di ci al
efe ti va men te é para ser cum pri da. To dos cum pri da, to -
dos sa be mos dis so. Apro ve i tan do a pre sen ça do Dr.
Pa u lo de Tar so, gos ta ria de ter es cla re ci do um fato: no 
de sem pe nho do man da do de bus ca e apre en são,
hou ve, du ran te ou após o cum pri men to do man da do,
co mu ni ca ção a al gu ma au to ri da de? E de que for ma?
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O SR. PAULO DE TARSO GOMES – A pri me i ra
co mu ni ca ção ocor reu com o Dr. Ita nor, hoje di re tor, na 
épo ca vice-di re tor, que era oDi re tor, na épo ca
Vice-Di re tor, meu che fe ime di a to. Foi ele quem me li -
gou, man dan do-me pas sar um fax para o Pa lá cio da
Alvo ra da. De po is, fa lei com um juiz fe de ra lo Juiz Fe -
de ral de pre ca do de São Luís, por que ha via uma dú vi -
da so bre se se ria lí ci to ou não apre en der o di nhe i ro,
por que o ad vo ga do di nhe i ro. O Advo ga do da Lu nus
ha via en tra do em con ta to com o juiz,Juiz e, apa ren te -
men te, o te ria con ven ci do de que o di nhe i ro não es ta -
ria in clu í do no ob je to da bus ca. Li guei para o ju iz Ju iz
ape nas por uma ques tão de de fe rên cia e con ver sei
so bre a ne ces si da de de apre en der o di nhe i ro. Ao fi -
nal, ele con cor dou co mi go. Em re su mo, fa lei, du ran te
essa bus ca, so men te com o Dr. Ita nor, meu che fe, e
com o Juiz Fe de ral Dr. Ma de i ra, de São Luís. Com
mais nin guém fa lei.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Cum -
prin do ori en ta ção do Dr. Ita nor, o se nhor en vi ou um
fax para o Pa lá cio da Alvo ra da do man da do da bus ca
e apre en são ou do ter mo que o se nhor la vrou?

O SR. PAULO DE TARSO GOMES – Do man -
da do de bus ca. Na re a li da de, o auto de apre en são foi
la vra do no dia se guin te, no sá ba do de ma nhã. Ao fi nal 
da di li gên cia, por vol ta das dez ho ras da no i te, fiz à
mão uma es pé cie de ter mo de ar re ca da ção, re la ci o -
nan do, por alto, o que ha via sido apre en di do. Inclu si -
ve, esse ter mo foi as si na do pelo ad vo ga doAd vo ga do
da em pre sa e pe las tes te mu nhas. Só isso. A úni ca co -
i sa que man dei –isso já ex pli quei isso uma cen te na de 
ve zes – fo i so men te um fax com o man da do de bus ca.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para ape nas uma pon de -
ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Tem a pa -
la vra o De pu ta do Luiz Car los Ha uly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, evi den te men te, não se tra ta de uma co -
mis são de in qué ri to, mas ape nas de uma au diên cia
pú bli ca. A re la ção da Lu nus com a New Ro land, do
Pa ra ná, tam bém che ga a atin gir o Esta do do Pa ra ná.
Pa re ce que é uma ra mi fi ca ção des se caso gra vís si -
mo, do meu pon to de vis ta, da mal ver sa ção do di nhe i -
ro pú bli co por par te des sas em pre sas e pes so as. 

Cre io que, re al men te, o tra ba lho da Po lí cia Fe -
de ral, por de ter mi na ção da Jus ti ça, tem que ser fe i to.
O que se ten ta, às ve zes, é dar al gu ma co no ta ção po -
lí ti ca. AchoC re io que já foi su fi ci en te men te es cla re ci -

do o ti ming da ques tão po lí ti ca, por que o pro ces so já
vi nha se ar ras tan do há mu i to tem po, an tes mes mo do
pro ces so po lí ti co. Na ver da de, es ta mos atrás des sas
qua dri lhas, des ses la drões que rou bam o di nhe i ro da
po pu la ção, se jam ou não de co la ri nho bran co. Não
im por ta quem seja, de ma i or ou me nor grau na so ci e -
da de bra si le i ra.

A ques tão é, pa re ce-me, re al men te di zer o que
é pos sí vel di zer de pú bli co. Evi den te men te, V. Sª deve
ter suas li mi ta ções le ga is, por que está sob ori en ta ção 
ju di ci al e há to dos os as pec tos a se rem vis tos, mas fi -
ca ria mu i to agra de ci do se for pos sí vel trans mi tir para
nós,para es cla re cer à Na ção, de uma vez por to das,
por meio des sa au diên cia pú bli ca das duas Co mis -
sões, o que re al men te acon te ceu, e se va mos ve ra -
con te ceu e se ve re mos ou não esse povo na ca de ia.
Qu e re mos vê-los na ca de ia, de vol ven do o di nhe i ro
pú bli co.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to
obri ga do, De pu ta do Luiz Car los Ha uly. 

Não ha ven do mais per gun tas ao Dr. Pa u lo de
Tar so, pas so a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Dr. Ge tú -
lio Be zer ra, Cor re ge dor-Ge ral de Pre ven ção e Re -
pres são a Entor pe cen tes da Po lí cia Fe de ral. Esse or -
ga nis mo ge ren cia o acor do de co o pe ra ção en tre a
Po lí cia Fe de ral bra si le i ra e a or ga ni za ção do go ver no
ame ri ca no de com ba te ao nar co trá fi co – DEA. 

A ra zão do re que ri men to é a pu bli ca ção de ma -
té ri as na im pren sa do País, prin ci pal men te na re vis ta
Car ta Ca pi tal, le van tan do as pec tos do fun ci o na men -
to des se acor do, que foi ins tru men to do re que ri men to
dos Srs. De pu ta dos Wal ter Pi nhe i ro e Luiz Edu ar do
Gre e nhalgh. 

Cre io que o Dr. Ge tú lio pode pres tar es cla re ci -
men tos so bre o acor do e seu fun ci o na men to pelo
tem po de até vin te mi nu tos. Agra de ço ao Dr. Pa u lo de
Tar so pe los es cla re ci men tos pres ta dos até o pre sen -
te mo men to.

Tem V. Sª a pa la vra.
O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –

Obri ga do, Sr. Pre si den te, De pu ta do Aldo Re be lo.
Che guei, aqui na con di ção de re ser va e pas sei a ti tu -
lar, pela au sên cia do Dr. Ita nor Ne ves, Di re tor-Ge ral,
que, im pe di do por mo ti vos de con di ções cli má ti ca,
não pôde che gar a Bra sí lia a tem po para es sa es ta au -
diên cia, mu i ta mu i to es pe ra da por nós, por que se ria
uma opor tu ni da de, como dis se o Pre si den te, de pres -
tar mos con ta, po i su ma vez que a nos sa a ti vi da de é
am pla men te trans pa ren te, ati vi da de é trans pa ren te,
res guar da dos os si gi los ne ces sá ri os. Nos sa ati vi da de 
é trans pa ren te, mas su je i ta à mais am pla fis ca li za ção
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pos sí vel, até por que so mos ser vi do res pú bli cos e te -
mos obri ga ção com a nos sa ins ti tu i ção, a so ci e da de e 
os ór gãos de fis ca li za ção. 

Dito isso, es ta mos aqui para pres tar es cla re ci -
men tos a res pe i to da apli ca ção de re cur sos re ce bi dos 
de agên ci as in ter na ci o na is. Com todo o res pe i to, digo
que sou eu que gas to e apli co, não sou eu que acor do
es ses va lo res e tam bém não sou o fis cal. Como se
tra ta de acor do in ter na ci o nal, es ses va lo res são fis ca -
li za dos pe las pró pri as re la ções ex te ri o res, me di an te
de nún cia das par tes.

Esta mos tra tan do de um tema mu i to sen sí vel: re -
la ções in ter na ci o na is. O Bra sil re ce be aju das de agên ci -
as in ter na ci o na is não so men te para o com ba te às dro -
gas, acre di to, mas para ou tros pro gra mas de seu in te -
res se. Qu an do eu digo “de seu in te res se” é do in te res se
do Esta do bra si le i ro, e, não meu, fun ci o ná rio pú bli co de
car re i ra, que ape nas apli co. Aci den tal men te, es tou ago -
ra como co or de na dor da re pres são ao en tor pe cen te da
Po lí cia Fe de ral que, ago ra, tem este sta tus de co or de -
na ção ge ral, mas, até en tão, era uma di vi são do De par -
ta men to de Po lí cia Fe de ral. Ago ra, nós te mos o sta tus
de co or de na ção. 

Fa zen do um re tros pec to, como o Pre si den te, o
De pu ta do Aldo Re be lo dis se, hou ve uma pu bli ca ção
de uma re vis ta na ci o nal em que se di zia que as pro -
vas es ta vam ali, dan do a en ten der que ha via a vin cu -
la ção de agên ci as ame ri ca nas ao tra ba lho da Po lí cia
Fe de ral. Em suma, foi isso.

Re al men te, fui en tre vis ta do pelo re pór ter. Ele
não me mos trou pa péis. Eu es ta va pré-vi a jan do para
a fron te i ra, para uma re u nião com ou tros pa í ses, em
Ta ba tin ga, onde fa ze mos aque la “ope ra ção Co bra”.
Já ti nha o com pro mis so e vi a jei. Eu não po dia apre -
sen tar pa péis a ele sem ou vir a par te nor te-ame ri ca -
na, por cer to. Mas, me co lo quei to tal men te à dis po si -
ção dele. Inclu si ve, fa lei com ele por te le fo ne e lhe in -
for mei que ha via ob ti do au to ri za ção dos ame ri ca nos
para po der mos trar os do cu men tos a que ele que ria
ter aces so. Não vi os do cu men tos que ele ti nha. Evi -
den te men te, foi uma con ver sa mu i to ele gan te. Não
hou ve ne nhum pro ble ma.

Fa zen do um re tros pec to des te ma te ri al pu bli ca -
do, di ria ra pi da men te aos se nho res que, por oca sião
da CPI do nar co trá fi co – um mar co na luta con tra o
cri me or ga ni za do no Bra sil, e oxa lá fos se uma co mis -
são per ma nen te, pela co o pe ra ção que deu às ins ti tu i -
ções po li ci a is, es pe ci al men te, por que mos trou o nos -
so tra ba lho. Ela fez al gum tipo de in ves ti ga ção, mas,
prin ci pal men te, apre sen tou pro pos tas. Tal vez, o ar gu -
men to mais for te das Co mis sões Par la men ta res,  eu,
como hu mil de po li ci al, faço uma ob ser va ção como ci -

da dão – cre io, se jam as pro pos tas, por que é um tem -
po mu i to cur to para se in ves ti gar. Mas, para dar re le -
vân cia ao pro ble ma, é fun da men tal, ve jam os se nho -
res, a au diên cia de dia de hoje para tra tar des te as -
sun to. Ava li em uma CPI tra tan do dis so. De po is, pela
ca pa ci da de que tem de apre sen tar as pro pos tas.

Mas, re tor nan do ao caso, na épo ca da CPI do
nar co trá fi co, eu tra ba lha va – acre di to que eu seja o
de le ga do mais an ti go em cir cu la ção na Amé ri ca La ti -
na em re pres são ao en tor pe cen te. É este o slo gan do
Diá rio de Per nam bu co. Eu me de sem pe nho lá. Eu não 
era che fe, era subs ti tu to. Na épo ca da CPI do nar co trá fi -
co, em um tra ba lho mu i to mi nu ci o so dela, foi fe i to um le -
van ta men to de en tra das e de sa í das de di nhe i ro no
País. Nes se le van ta men to, apa re ceu o meu nome. O
meu e o do Dr. Ca va le ro – Mar cos Antô nio Men des Ca -
va le ro, que era o meu Di re tor e eu era o subs ti tu to.
Even tu al men te, eu as si na va al guns re ci bos.

Qu an do sur giu isso, ob vi a men te, pe los ca na is
nor ma is, foi apre sen ta do à Po lí cia Fe de ral. Ago ra,
pas mem: não era eu man dan do di nhe i ro para o ex te -
ri or, mas re ce ben do di nhe i ro do ex te ri or; al guns lan -
ça men tos. Então, isso, so men te po de ria ser este di -
nhe i ro que vem do acor do; e ele vi nha no mi nal. Os
che ques eram no mi na is, sob con tro le, até por que vi -
nham por meio de con ta CC5. Não me com pe te di zer
qual era o ca nal pelo qual vem. Eu es ta va po si ci o na do 
e re ce bia este di nhe i ro, ou em meu nome ou em
nome do de le ga do Mar co Anto nio Men des Ca va le ro.
Foi acor da do en tre as par tes fa zer es sas trans fe rên ci -
as para de ter mi na das apli ca ções. Di an te dis so, sem
ne nhum cons tran gi men to... Há um es cri tó rio na em -
ba i xa da ame ri ca na, cha ma do NAS, si gla em in glês,
que tra ta de ad mi nis trar es ses re cur sos que vêm para 
a Po lí cia Fe de ral, como tam bém para ou tras en ti da -
des: para o Mi nis té rio da Jus ti ça, para a Se cre ta ria
Na ci o nal Anti dro gras. Cada uma tem um per cen tu al
que apli ca de acor do com os seus pro gra mas. 

Fi ze mos um ofí cio para este es cri tó rio ame ri ca -
no e ele res pon deu di zen do que aque las trans fe rên ci -
as fa zi am par te do acor do de co o pe ra ção e que aque -
les va lo res ti nham sido de vi da men te apli ca dos, bem
como pres ta do con tas etc. Então, ele man dou este
do cu men to. Esse epi só dio foi en cer ra do na Po lí cia
Fe de ral. Então, isso pas sou.Re cen te men te, an tes
des sa pu bli ca ção, fo mos avi sa dos por al guns ou tros
co le gas que fo ram pro cu ra dos tam bém pe los jor na lis -
tas di zen do que ha ve ria pro vas da sub mis são – mais
ou me nos nes ses ter mos – da Po lí cia Fe de ral com re -
la ção a or ga nis mos in ter na ci o na is, ten do em vis ta a
apli ca ção des se di nhe i ro. Não vi os do cu men tos. Qu -
an do o jor na lis ta me pro cu rou, eu dis se a ele: “Se for
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aque la mes ma lis ta que você está di zen do que foi
apre sen ta da na que la épo ca da CPI, te nho aqui um
do cu men to – mos trei o do cu men to – que mos tra que
isso já está de vi da men te es cla re ci do in ter na men te”. 

Den tro dos ca na is in ter nos, De pu ta do, in for ma -
mos para a Po lí cia Fe de ral e para os di re to res o que
se pas sa va, e aqui lo foi dado como es cla re ci do. Então 
foi isso que acon te ceu. De po is, eu es ta va na fron te i ra
quan do saiu a pu bli ca ção da re vis ta, eu a li, tem uma
en tre vis ta mi nha mu i to lon ga, com fo to gra fia, etc. ex -
pli can do. Eu di ria aos se nho res que sim ples men te
apli ca mos. 

Para in for mar mais aos se nho res, até para for -
mu lar mais al gum de ba te, os va lo res en vol vi dos hoje
nes sa trans fe rên cia de co o pe ra ção che gam a US$3,5 
mi lhões para o exer cí cio fis cal ame ri ca no, que é de
se tem bro a se tem bro. Des ses US$3,5 mi lhões por
cima, eu sei que US$500 mil vão para a Se nasp e
seus pro gra mas, há uma pe que na par te que vai para
a Se nad. Em que são apli ca dos es ses va lo res? Em
de ter mi na dos pro gra mas: tre i na men tos, uni da des es -
pe ci a is de in ves ti ga ção, cur sos, al gu mas ope ra ções
que se jam de in te res se das par tes. Essa é a apli ca -
ção. Como ad mi nis tra mos isso? Hoje es tou che fe, es -
tou ad mi nis tran do há dois anos, mas isso vem des de
o tem po em que sou de le ga do, des de 1970, ou seja,
há mais de 25 anos que o Bra sil re ce be esse tipo de
di nhe i ro, não só dos Esta dos Uni dos, mas tam bém de 
ou tros pa í ses que po dem ofe re cer al gum tipo de co la -
bo ra ção. Tra ba lha mos com es ses pa í ses, te mos con -
vê nio de co o pe ra ção, quer di zer, te mos aque las obri -
ga ções por for ça da pró pria Con ven ção de Vi e na, de
1988, ra ti fi ca da em 1998, como tam bém te mos acor -
dos bi la te ra is de co o pe ra ção. Tra ba lha mos com ou
sem di nhe i ro, com ou sem aju da, e ou tros pa í ses tam -
bém já pres ta ram al gum tipo de con tri bu i ção fi nan ce i -
ra, aju da fi nan ce i ra para os pro gra mas na ci o na is. 

Eu sou apli ca dor des se di nhe i ro aqui por con ta
de que es tou me de sem pe nhan do na Po lí cia de Re -
pres são a Entor pe cen tes, mas o ide al se ria que não
pre ci sás se mos de nin guém e aju dás se mos ou tros
pa í ses mais ne ces si ta dos. Por ou tro lado, tam bém
não so mos so ber bos para não ace i tar esse tipo de co -
o pe ra ção. Acre di to, De pu ta do Aldo Re be lo, eu, que
sou bra si le i ro, ci da dão, re ser vis ta, ele i tor, acre di to
que em nada ar ra nhe, pelo me nos por par te da con -
du ta que te mos na Po lí cia Fe de ral, ques tões de so be -
ra nia. O nos so par ti do é Po lí cia de Re pres são a
Entor pe cen tes – PRE. Então nada tem a ver dis cus -
são de so be ra nia ou sub mis são por que, afi nal de con -
tas, tra to com os ame ri ca nos, com os ale mães, com
os fran ce ses, com os ita li a nos, com os es pa nhóis, e

to dos eles têm es cri tó ri os aqui no Bra sil. Em al guns
des ses acor dos, exis te al gum tipo de apo io fi nan ce i ro; 
nos de ma is, não. Te mos co o pe ra ção com os pa í ses
vi zi nhos e da mos até pri o ri da de a essa co o pe ra ção
com os pa í ses vi zi nhos e aju da mos na qui lo que po -
de mos; so mos po bres, mas te mos um co ra ção mu i to
aber to em re la ção à co o pe ra ção com Bo lí via, Pa ra -
guai, Co lôm bia e Peru. Estão aí e po dem fa zer qual -
quer tipo de pes qui sa co mo o Bra sil é ace i to no con -
tex to e no nos so con ti nen te.

Então isso foi o que exis tiu com re la ção a essa
pu bli ca ção. Não se trou xe a re vis ta, que res pe i to, con -
ver sei com o jor na lis ta, a ma té ria saiu mu i to bem es -
cri ta, mas só que não con cor do com esse as pec to de
fe ri men to de ques tão de so be ra nia ou sub ser viên cia,
pelo con trá rio. Sou mu i to bra si le i ro, apli co es ses re -
cur sos – por si nal não há ne nhu ma dis cus sãoa res pe -
i to, como o pró prio De pu ta do Aldo Re be lo fa lou, à má
apli ca ção por que da qui lo que re ce be mos pres ta mos
con tas. 

Qu an to aos equi pa men tos que se re ce bem den -
tro des se re cur so: re ce be mos es ses equi pa men tos,
in di ca mos que tipo de equi pa men tos ne ces si ta mos.
Essa com pra, por uma van ta gem nos sa, é fe i ta fora
por que se com pra um equi pa men to me lhor, mais ba -
ra to e se pode com prar mais. Esse ma te ri al vem para
Bra sil, é pa tri mo ni a do, pas sa a ser car ga. Pe ri o di ca -
men te – pe los pro gra mas ame ri ca nos ou dos ale -
mães ou das Na ções Uni das, de que re ce be mos ma -
te ri a is tam bém – es ses equi pa men tos são vis to ri a -
dos, onde está o bar co, a vi a tu ra, o apa re lho de fax ou 
o rá dio. Isso é fe i to. Então, uma par te des se di nhe i ro é 
usa da em ope ra ções po li ci a is de ro ti na: ma nu ten ção
de ba ses de ope ra ções, pa ga men to de diá ri as, os
mes mos for mu lá ri os, os mes mos va lo res, pa ga men to
de com bus tí vel, ex pe di en te, quer di zer, é um di nhe i ro
que se gas ta na ati vi da de po li ci al e é um di nhe i ro útil,
para fa zer o que a Po lí cia Fe de ral faz. Não sou o ges tor,
não te nho or ça men to, o di nhe i ro vai para a Po lí cia Fe -
de ral como um todo, e o di re tor faz mi la gres para di vi dir
o di nhe i ro que te mos; e eu, mais mi la gre ain da para
apli car e fa zer as apre en sões que fa ze mos hoje no Bra -
sil todo. E a Po lí cia Fe de ral é con si de ra da nos fó runs in -
ter na ci o na is como uma das mais bem pre pa ra das, até
pelo ní vel de seus qua dros. Os nos sos agen tes e os
nos sos de le ga dos são gra du a dos e até pós-gra du a -
dos. Isso ele va to dos nós como bra si le i ros. 

Esses são os es cla re ci men tos de ca rá ter ge ral.
Tí nha mos o ma i or in te res se em pres tar es ses

es cla re ci men tos aqui eser mos sa ba ti na dos ares pe i to 
den tro da mi nha área de atu a ção. Co lo co-me à dis po -
si ção de V. Exª para qua is quer ou tros es cla re ci men -
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tos. Agra de ço a opor tu ni da de de es tar aqui para pres -
tar es ses es cla re ci men tos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to
obri ga do.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Wal dir Pi res.
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Pre si den -

te, o Dr. Ge tú lio Be zer ra San tos nos in for ma que es -
ses re cur sos são vin cu la dos a atos de re la ções ou de
con vê ni os de acor dos bi la te ra is en tre o Bra sil e ou tros 
pa í ses e que há tam bém acor dos com as Na ções Uni -
das, por tan to, vin cu la dos a uma po si ção de mul ti po la -
ri da de, mul ti na ci o nal ou da uni da de das na ções or ga -
ni za das na ten ta ti va do sis te ma de mo crá ti co do mun -
do. A ex pe riên cia de S. Sª é, por tan to, ade qua da. O
Bra sil re ce be es ses re cur sos e os apli ca por meio da
Po lí cia Fe de ral. 

Essa atri bu i ção, di ga mos as sim, de que S. Sª re -
ce ba es ses re cur sos lhe é pas sa da em fun ção de al gu -
ma de ter mi na ção do acor do ou de ter mi na ção su pe ri or
da sua hi e rar quia? De cor re de um al gum ato? O Dr. Ge -
tú lio re ce be em fun ção de au to ri za ção de quem? 

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Exis te esse acor do que é cos tu ra do em âm bi to de
Esta do – Bra sil/Esta dos Uni dos. É es ta be le ci do um
acor do que é apro va do pelo Con gres so me di an te um
de cre to. Esse de cre to re me te a um me mo ran do de
en ten di men to, que até en tão a Po lí cia ain da fica dis -
tan te dele, ele é man ti do por um me mo ran do de en -
ten di men to que eles cha mam de MDE. Nes se me mo -
ran do de en ten di men to é de ta lha do como são fe i tas
as ru bri cas, os re pas ses, as apli ca ções, as pres ta -
ções de con tas e os va lo res en vol vi dos tam bém. Hoje, 
Exce lên cia, é de 3 mi lhões de dó la res, que ter mi na rá
em se tem bro. Esse di nhe i ro, se não foi gas to, pode fi car 
para ou tro exer cí cio, é um pou co di fe ren te do di nhe i ro
or ça men tá rio do Te sou ro. E até é bom que fi que, o Bra -
sil é mu i to par ci mo ni o so nas suas apli ca ções, só gas ta
quan do pre ci sa, só gas ta nos mo men tos de mais ne -
ces si da de. Tan to que te mos ain da di nhe i ro de exer cí ci -
os an te ri o res des se acor do que não fo ram apli ca dos, e
mu i tas ve zes so mos até re tru ca dos por eles, sob a ale -
ga ção de que era pre ci so dar pri o ri da de a gas tar es ses
di nhe i ros an tes que não fo ram apli ca dos. Mas não são
va lo res sig ni fi ca ti vos. Inclu si ve, para dar uma idéia a V.
Exª, no Bra sil, numa or dem de três mi lhões, a Co lôm bia
re ce be 1,3 bi lhões, des ses acor dos bi la te ra is com os
Esta dos Uni dos. A Co mu ni da de Eu ro péia pas sa para
a Bo lí via US$ 36 mi lhões. Quer di zer, te ría mos 10%,
US$ 3 mi lhões, do que re ce be a Bo lí via da Co mu ni da -
de Eu ro péia, e che ga a 400 mi lhões o apo io nor -
te-ame ri ca no na Bo lí via. Isso é só para dar uma idéia.

Num me mo ran do o en ten di men to é de ta lha do
às par tes. Ele de ta lha as par tes: num pro gra ma tal,
pro je to tal, uni da des es pe ci a is de in ves ti ga ção. Então
esse pro je to é... Ele está di zen do quem vai gas tar o
di nhe i ro. A Po lí cia Fe de ral pela sua Uni da de de Re -
pres são a Entor pe cen tes. Então, está no mi na da ali,
pas sa a ser par te ali.

Na par te ame ri ca na, uma co i sa deve-se es cla -
re cer, De pu ta do Aldo Re be lo: o DEA, Drug Enfor ce -
ment Admi nis tra ti on, que é po li ci al como nós, não tem 
re la ção al gu ma com esse di nhe i ro. Ele faz po lí cia
aqui, tem a ver ba dele, gas ta nas mis sões que se jam
de in te res se de les e não tem atri bu i ções de re pas se
des ses va lo res. Há um es cri tó rio na Emba i xa da Ame -
ri ca na, cha ma do Escri tó rio de Assun tos de Nar có ti -
cos, algo as sim – a si gla, em in glês, é NAS –, que faz
es ses re pas ses. Então, é fe i to um acor do en tre quem
vai re ce ber na que le pro gra ma e esse es cri tó rio e é fe -
i to um pla no de apli ca ção: tre i na men to, equi pa men to,
al gu ma co i sa. A par tir daí, vai ha ven do o de sem bol so. 
Na me di da em que vêm os de sem bol sos amar ra dos
por che ques, abri mos uma con ta - e o Ban co do Bra sil 
tem co nhe ci men to dis so - no meu nome, com duas as -
si na tu ras - no meu nome por que sou che fe ago ra. Qu -
an do eu sair, vem ou tro. Foi a ma ne i ra acor da da. E não
há, no ser vi ço pú bli co, hoje, nada pa re ci do. fun do, fa ze -
mos Fa ze mos uma es pé cie de ca ri ca tu ra de como a
nos sa ad mi nis tra ção faz.faz oIn clu si ve, o su pri men to
se cre to tam bém obri ga o fun ci o ná rio a ter uma con ta
aber ta só para mo vi men tar esse di nhe i ro.

Foi numa pro je ção pa re ci da que se to mou essa
ini ci a ti va – isso há mu i tos anos – de fa zer essa con ta,
e o ban co tem co nhe ci men to dis so. Assi nam duas
pes so as e te mos um se tor fi nan ce i ro, en tre as pas,
que cu i da dis so, apre sen ta as pres ta ções de con tas,
se al gu ma des pe sa pos sa sair do nor mal, ou fora da -
que le pla no de apli ca ção; aqui lo é tra ta do. Qu an do a
pres ta ção de con ta vai para o ente que for ne ceu o di -
nhe i ro, aqui lo pas sa por um con tro le in ter no nos so
em que mos tra mos o que foi gas to de acor do com a
des ti na ção da que le di nhe i ro.

Então esse é um me ca nis mo que apli ca mos
hoje. Do ra van te, pe las en ti da des de con tro le, qual -
quer co i sa, que se apre sen te al gu ma co i sa que se
haja ma i or con tro le ou me lhor con tro le, mas sem per -
der a fi na li da de da apli ca ção, que, mu i tas ve zes, a
nos sa bu ro cra cia or di ná ria atra pa lha.

Fico à dis po si ção de V. Exª para qual quer ou tro
es cla re ci men to.

O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Que in for -
ma ções, di ga mos, em de cor rên cia do acor do, a Po lí -
cia Fe de ral fica obri ga da a pres tar a um país do a dor? 
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Ne nhu ma in for ma ção, não tem ne nhum vín cu lo, nem
está con di ci o na da: tome isso e me dê isso. Não está.

Está con di ci o na do – e mu i tas ve zes digo que a
par te do leão é nos sa – é a que se jam para de sen vol -
vi men to de tra ba lhos de co o pe ra ção in ter na ci o nal.
Então, aque le di nhe i ro é para apo i ar a Po lí cia Fe de ral
no de sen vol vi men to, me lho rar a ca pa ci ta ção dos
seus qua dros. Gran de par te des se di nhe i ro é para tre -
i na men to. Uma idéia para V. Exª: te mos vá ri os po li ci a -
is, hoje, vi a jan do para o ex te ri or. Não ha ve ria re cur so
do Go ver no para vi a jar, ou res tri ções de uma vi a gem
atrás da ou tra, por ne ces si da de de ser vi ço, mas com
esse di nhe i ro é pos sí vel ter essa fle xi bi li za ção. Te mos 
po li ci a is, hoje, tre i nan do no Peru, tre i nan do na Bo lí -
via, re u ni dos em Mi a mi, re u ni dos em San ta Cruz de
La Si er ra. Tudo isso por fa ci li da de de fle xi bi li za ção
des se di nhe i ro. Não ha ne nhu ma con tra par ti da. A
con tra par ti da ou ori en ta ção é para tra ba lhos de na tu -
re za de in te res se das par tes, que se ría mos nós e os
ame ri ca nos. Di ria para to dos aqui que nós fa ze mos
tra ba lhos de in te res se mu i to mais dos pa í ses eu ro pe -
us e dos la ti nos do que ame ri ca nos. Vai me nos dro ga
que apre en de mos no Bra sil para os Esta dos Uni dos
do que para a Eu ro pa. Esse di nhe i ro in cen ti va as ati vi -
da des e apo io en tre os pa í ses e os tra ba lhos in ter na -
ci o na is. Di ría mos que ga nha mos com isso por que
não exis te ne nhu ma sub ser viên cia, ne nhu ma obri ga -
ção de fa zer al gu ma co i sa em fun ção da que le di nhe i -
ro que es ta mos re ce ben do.

O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Gos ta ria de
di zer-lhe que o ser vi ço pú bli co de um País como o
Bra sil, a ri gor, deve ser re mu ne ra do pelo pró prio país.
To da via, em as sun to des sa na tu re za, de con ve niên -
cia in ter na ci o nal, te nho a im pres são de que se ria con -
ve ni en te que su ge rís se mos – até por que isso vem
vin do de mu i tos go ver nos atrás – ao go ver no bra si le i -
ro e ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res que as Na -
ções Uni das as su mis sem esse con tro le e não acor -
dos bi la te ra is. 

A pres ta ção de ser vi ços de ser vi do res pú bli cos
bra si le i ros para um as sun to de na tu re za in ter na ci o nal 
cons tan te, per ma nen te, em bus ca do com ba te ao
nar co trá fi co, dro ga e cri me or ga ni za do, te nho a im -
pres são de que de ve ria ser as su mi do pe las Na ções
Uni das e os pa í ses que se dis pu ses sem a ser do a do -
res de ve ri am trans fe rir es ses re cur sos para as Na -
ções Uni das, que, nos lo ca is, con ti nen tes ou nos pa í -
ses que fos sem em de ter mi na do ins tan te da his tó ria
ob je to de pre o cu pa ções in ter na ci o na is, fa ri am a ad -
mi nis tra ção des ses re cur sos. Pa re ce-me que se ria
mais ade qua do, em fun ção de ser uma ques tão de

im por tân cia re du zi da. Se gu ra men te, para um país
como o Bra sil, três mi lhões de dó la res para sig ni fi car
a re mu ne ra ção de ser vi do res pú bli cos bra si le i ros pa -
re ce-me um acor do ir re le van te. 

Sr. Pre si den te, não es tu dei o as sun to, es tou co -
nhe cen do a ma té ria a ri gor ago ra e cre io que deve me -
re cer uma su ges tão do Con gres so Na ci o nal para a po lí -
ti ca in ter na ci o nal do País, para o tra ba lho do Ita ma raty,
para co or de nar todo esse tipo de aju da, que hoje o Bra -
sil está re ce ben do e, ama nhã, o Bra sil pode es tar con -
ce den do a ou tros pa í ses. Mas não de or dem bi la te ral e
sim por meio do gran de es for ço que as Na ções Uni das
de vem fa zer e exer cer para pre ser var o mun do des sa
ca tás tro fe con tem po râ nea, que é o nar co trá fi co, sem
esse tipo de re la ção que a mim não me pa re ce ade qua -
da. É evi den te que V. Sª está cum prin do o acor do e exe -
cu tan do as ta re fas que lhe são trans mi ti das e que es tão
den tro das suas atri bu i ções. De modo que, não te nho
ne nhum re pa roà po si ção de V. Sª.

É sim ples men te a mi nha con cep ção do exer cí -
cio da so be ra nia na ci o nal. Os ser vi do res pú bli cos do
Bra sil são re mu ne ra dos pelo povo bra si le i ro e pelo
Esta do, so bre tu do para pres ta ção de ser vi ços. Não
há ne nhum ser vi ço mais im por tan te do que este de
cu i dar da se gu ran ça do povo bra si le i ro e do povo do
mun do in te i ro. 

De modo que, Sr. Pre si den te, de ve ría mos, na
nos sa Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, pen sar um pou co – digo isso ao nos so ilus -
tre De pu ta do Pan nun zio – so bre a con ve niên cia de
que essa co o pe ra ção seja mul ti na ci o nal, e não pro -
pri a men te bi la te ral. 

Mu i to obri ga do a V. Sª.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Com a pa -

la vra, o De pu ta do Pan nun zio.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB – SP) – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de per gun -
tar ao Dr. Ge tú lio Be zer ra dos San tos al guns tó pi cos
que são re le van tes, even tu al men te te nham sido até
ex pla na dos na par te ini ci al, mas eu, por um lap so,
não pude es tar aqui pre sen te. Pri me i ro, es ses re cur -
sos, se há li ber da de to tal para apli cá-los, seja na área
de cus te io ou na área de in ves ti men to nas ati vi da des
da Po lí cia Fe de ral. O pri me i ro pon to. O se gun do pon -
to, se ne ces sa ri a men te eles es tão li ga dos, ain da que
cus te io ou in ves ti men to, mas es tão li ga dos a áre as de 
com ba te ao nar co trá fi co ou po dem ser uti li za dos em
ou tras áre as de atu a ção da Po lí cia Fe de ral. E o ter ce i -
ro pon to que eu gos ta ria tam bém de ques ti o nar o Dr.
Ge tú lio é se com re la ção a es ses re pas ses, não obs -
tan te haja uma pres ta ção de con tas de par te a par te,
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de quem re ce be, para quem faz a atu a çãoe even tu al -
men te essa pres ta ção se ria fe i ta pelo Mi nis té rio de
Re la ções Exte ri o res, que de du zo, pela ex pla na ção de 
V. Sª, mas a mi nha per gun ta é se o Tri bu nal de Con tas 
da União tam bém faz, di ga mos, a au di to ria so bre es -
ses mon tan tes re pas sa dos à Po lí cia Fe de ral.

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – Aí 
o se nhor me aju da, para re cu pe rar mos a pri me i ra
per gun ta, por que não fiz ano ta ção.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – O pri me i ro pon to é se há li ber da de to -
tal por par te da nos sa Po lí cia Fe de ral de usar es ses
re cur sos tan to em cus te io como em in ves ti men to.

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Qu an do exis te a dis cus são do acor do, que são ou tros
ní ve is, aí es ta mos en ten di dos, eu só faço apli car, en -
tão é fe i to um pla no de apli ca ção. Então, exis te essa
par te de in ves ti men tos, que va mos cha mar de equi -
pa men tos; vi a tu ras, bar cas, equi pa men to de co mu ni -
ca ção etc. E de ter mi na da par te para al guns pro gra -
mas de tra ba lho, que se ria cus te io, pa ga men to de
diá ri as, com bus tí vel etc. Des pe sas de ca rá ter ge ral.
Então, é mais ou me nos fe i to um pla no de apli ca ção e
pode-se mu dar al gum mon tan te, al gum va lor, de
acor do com al gum pro gra ma tra ta do en tre as par tes.
Há ne ces si da de nos sa de apli car mos e a con ve niên -
cia da ou tra par te.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Para que fi que cla ro o meu en ten di -
men to, não obs tan te haja um pla no de apli ca ção, se
as cir cuns tân ci as mos tra rem, con for me o jul ga men to
das par tes, da ne ces si da de de even tu al men te in ves -
tir-se me nos e apli car mais em cus te io ou vice-ver sa,
isso pode ser fe i to?

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Sim, uma con ve niên cia, De pu ta do. Esta mos numa
ses são aber ta e oxa lá con ti nue aber ta o tem po todo,
por que tem que ser o mais trans pa ren te pos sí vel, es -
ta mos de sem pe nhan do um tra ba lho e apli ca mos os
re cur sos na que les tra ba lhos de alta pri o ri da de, de
trá fi co in ter na ci o nal, num tra ba lho mais do cri me de
gran de po ten ci al ofen si vo e que cer ta men te te mos
que ter bas tan te mo bi li da de, fle xi bi li da de, ve lo ci da de, 
uma sé rie de pré-re qui si tos que tem e que es ses re -
cur sos são des ti na dos nas ope ra ções de na tu re za
mais sen sí ve is, sai da qui lo do co ti di a no. Então, no in -
te res se de uma ope ra ção des se tipo, que ela já está
co di fi ca da, já está em an da men to, com o co nhe ci -
men to das au to ri da des su pe ri o res, mu i tas ve zes até
acom pa nha da pelo Mi nis té rio Pú bli co etc., a gen te vai 
ter ne ces si da de de ori en tar de ter mi na do tipo de re -

cur so, um exem plo as sim, gros se i ro, de al gu mas vi a -
tu ras que es tá va mos pro gra man do ad qui rir e que po -
de ria, de re pen te, não ad qui rir e pas sar uma quan tia
da que le re cur so para cus te io da que la ope ra ção. Quer 
di zer, exis te essa fle xi bi li da de. Isso da con ve niên cia
nos sa e da ou tra par te. E quan do digo par te, que nem
sem pre a gen te tra ba lha, nem sem pre não, a ma i o ria
dos tra ba lhos não são di re ci o na dos para in te res ses
nor te-ame ri ca nos. Inclu si ve eu di ria a V. Exª tam bém,
quer di zer, até para in for ma ção de V. Exª tam bém,
que, não ago ra, não foi na mi nha ges tão, onde es tou
me de sem pe nhan do ago ra, tí nha mos um acor do bi la -
te ral com a Ale ma nha que ti nha al guns mi lhões tam -
bém de di nhe i ro ale mão en vol vi do nis so e era di re ci o -
na da mu i to mais a aju da ame ri ca na para a par te, ilus -
tran do mais a sua per gun ta, para in ves ti men to. Então, 
com pra de ul tra le ves, de vi a tu ras, de de ter mi na dos ti -
pos de equi pa men tos eram ad qui ri dos com re cur so
de um acor do de co o pe ra ção, no mes mo teor que tem 
com os nor te-ame ri ca nos era com os ale mães. Com
re la ção aos fran ce ses e aos in gle ses, eles têm al gum
tipo de co o pe ra ção com a par te mais de ca pa ci ta ção,
vez ou ou tra eles pro por ci o nam al gum tipo de tre i na -
men to e pa gam as diá ri as, as vi a gens, os ins tru to res
com es ses tipo de co o pe ra ção.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
– SP) – Só para fi car cla ra a mi nha ca pa ci da de de en -
ten der o que V. Sª está ex pla nan do, há, di ga mos, uma li -
be ra li da de no acor do que per mi te, da das as cir cuns tân -
ci as, que um de ter mi na do re cur so seja en tão re ma ne ja -
do de cus te io para in ves ti men to ou vice-ver sa. 

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Sim, exis te essa fle xi bi li da de. Pon to. 

Ago ra, so bre esse de ta lha men to – já ex pli quei
an tes, mas, tal vez, mais apres sa da men te –, nós tí -
nha mos um acor do, re fe ren da do por um de cre to.
Aqui lo é lan ça do para um me mo ran do de en ten di -
men to que in di ca as ru bri cas onde vai ser apli ca do.
Não é só para a po lí cia, mas para ou tros ór gãos tam -
bém. Na po lí cia, vai di zer qual é a en ti da de da po lí cia
que vai apli car aque le re cur so. Tal vez eu es te ja até
adi an tan do uma ou tra per gun ta de V. Exª. Esse re cur -
so é des ti na do, na mi nha área, ex clu si va men te para a 
Po lí cia de Re pres são a Entor pe cen tes. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Exa ta men te. Essa era a se gun da
ques tão. 

Então, pelo me nos os que es tão sob sua res -
pon sa bi li da de, ex clu si va men te para a área do com -
ba te ao nar co trá fi co.  
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Exclu si va men te na re pres são ao en tor pe cen te.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
– SP) – Per fe i to. O ter ce i ro pon to do meu ques ti o na -
men to é so bre a exis tên cia ou não de uma au di ta gem
por par te do Tri bu nal de Con tas da União com re la ção
aos re cur sos pro ve ni en tes des se acor do. 

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – Aí 
eu di ria não. Não co nhe ço. O me mo ran do de en ten di -
men to que com ple men ta o acor do pre vê o acor do en -
tre as par tes. Então, de po is de fe i to esse pla no de
apli ca ção, o que re ce be mos, apli ca mos, e pres ta mos
con tas ao ór gão do nan te.  

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Então, pelo me nos pelo que é do seu
co nhe ci men to, o Tri bu nal de Con tas da União não
tem ne nhum, di ga mos, tipo de con tro le. 

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS – O
que nós pra ti ca mos, com as de vi das re ser vas, está à
dis po si ção de qual quer ór gão. Ago ra, não pre vê – eu
di ria para os se nho res, se ria até uma gran de opor tu -
ni da de –, é uma apli ca ção sui ge ne ris, que as par tes
acor dam por que não tem cor re la to. Nós es tu da mos,
bus ca mos. Não tem. Não é sub me ti do. Ago ra, o ór gão 
de fis ca li za ção – o ter mo não é nem esse; eu pos so
de i xar à dis po si ção de V. Exª de po is, por que es te do -
cu men to eu trou xe para apo i ar o di re tor-ge ral. Che -
guei na con di ção de co ad ju van te e as su mi este pa pel
aqui, mas com mu i to pra zer; fi quei até an si o so por
pres tar es ses es cla re ci men tos – se ria o Ita ma raty, o
ór gão de acom pa nha men to do acor do. 

Qu an do hou ve a ques tão que está nas no tí ci as
da im pren sa, que te ria des co ber to o gran de vín cu lo –
ao qual já me re por tei an tes, V. Exª não es ta va –, isso
já ti nha sido le van ta do por oca sião da CPI do Nar co -
trá fi co, quan do vi ram aque las mo vi men ta ções por
meio das CC5, que são le ga is. Se são usu a is ou não,
é ou tra dis cus são, eu não me co lo co nes se ní vel. Até
por que são tão usu a is e le ga is, elas fo ram de tec ta das 
pe los con tro les do Ban co Cen tral por oca sião da CPI.
Per fe i ta men te al can çá ve is e trans pa ren tes. Esta vam
lá, nos no mes das pes so as. Se eles man da ram no
meu nome, deu-me uma no to ri e da de até in de vi da
isso. Estou sen do ex pos to por uma si tu a ção de cor -
ren te da mi nha po si ção na Po lí cia Fe de ral. 

Ago ra, res pon den do à sua per gun ta cla ra men -
te, para não to mar mais o tem po de V. Exª: não está
sub me ti do, não há ne nhu ma re gra que con du za –
oxa lá con du za –, até por ou tros cri té ri os, a essa co -
mis são a apre ci a ção des sas con tas. Mas diz que nós

pres ta mos con tas di re ta men te ao ente e a fis ca li za -
ção da apli ca ção do acor do é do Ita ma raty. 

Qu an do hou ve a pu bli ca ção, nós fi ze mos um ex -
pe di en te para o Ita ma raty in da gan do for mal men te se
exis tia re gis tro de al gu ma ocor rên cia, de al gu ma co i -
sa que de sa bo nas se ou que aten tas se con tra a exe -
cu ção des se acor do. Não te mos a res pos ta ain da. E
tam bém per gun ta mos ao es cri tó rio ame ri ca no se ha -
via al gu ma co i sa, até para nos mu ni ci ar de do cu men -
tos que pu des sem mos trar a li su ra, sem ver mais a ní -
vel su pe ri or a ne go ci a ção do acor do – ver a ques tão
da apli ca ção. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB – SP) – Obri ga do. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Obri ga do,
De pu ta do Pan nun zio. 

Com a pa la vra o De pu ta do Wal dir Pi res. 
O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Pre si den -

te, eu gos ta ria de in da gar, por tan to, à Po lí cia Fe de ral:
des ses re cur sos, pres ta con tas ao país ce den te des -
ses re cur sos, ao país con ce den te des ses re cur sos,
ou, di ga mos, ao do a dor dos re cur sos. 

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
De pu ta do, eu achei mu i to cu ri o so. Antes de res pon -
der a V. Exª, um mi nu to an tes, eu po de ria di zer o se -
guin te: exis tem tam bém al guns acor dos de co o pe ra -
ção com as Na ções Uni das. Tal vez esse fos se o foco
da pro pos ta de V. Exª. Ou seja, que es sas do a ções ou
es ses acor dos de co o pe ra ção que en vol ves sem ver -
bas fos sem fe i tos pe las Na ções Uni das.

Eu di ria a V. Exª que nós te mos al guns acor dos
de co o pe ra ção – a Po lí cia Fe de ral tem e ou tros ór -
gãos do Go ver no tam bém têm – com as Na ções Uni -
das. Nes ses acor do o Go ver no bra si le i ro en tra, em re -
gra, com 80%; no má xi mo, com 90% Os 20% res tan -
tes são ar re ca da dos no mer ca do in ter na ci o nal, en tre
os ou tros pa í ses. 

Nós te mos, por exem plo, um pro gra ma de con -
tro le de quí mi cos, na Po lí cia Fe de ral, em que par te
des se acor do de co o pe ra ção dos ame ri ca nos tam -
bém é des ti na do para o con tro le de quí mi cos, pois
esse con tro le é fun da men tal. Te mos 27 mil em pre sas
no Bra sil e so mos acu sa dos in ter na ci o nal men te de
ser for ne ce do res dos in su mos dos pro du tos quí mi cos 
para a fa bri ca ção de dro gas, o que não é ver da de. 

Exis te um pro gra ma com as Na ções Uni das
para ca pa ci ta ção em nos sa aca de mia, mu i to di nhe i ro. 
Há um pro gra ma de US$9 mi lhões, em que o Go ver -
no bra si le i ro en tra com 80% e 20% são pas sa dos pe -
las Na ções Uni das. Uma vez que ele en tra no pro gra -
ma, que ele en tra com os 20%, ele tem uma ge rên cia,
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ele se ha bi li ta a or ga ni zar a apli ca ção e os pro gra mas
de acor do com ele men tos téc ni cos que vai até re cru -
tar in ter na ci o nal men te para apli car aqui. Mas isso se
re fe re mais à área de de sen vol vi men to. Na área de
ca pa ci ta ção, na área de sis te mas, na área po li ci al
pro pri a men te di ta eu não co nhe ço... Eu co nhe ço vá ri -
os pro gra mas in ter na ci o na is de aju da, mas não co -
nhe ço uma apli ca ção ou uma co o pe ra ção que seja
pa tro ci na da pe las Na ções Uni das... Ou seja, ar re ca -
dan do de di ver sos pa í ses e aju dan do o Bra sil. Eles fa -
zem mais ou me nos as sim: um per cen tu al do país e
ou tro per cen tu al é de les. 

De pu ta do, só para es cla re cer mais V. Exª, com
re la ção a es ses va lo res a que me re fe ri, nos ou tros
pa í ses que têm esse tipo de co o pe ra ção, é mais ou
me nos apli ca do esse sis te ma que se uti li za aqui no
Bra sil. Eu di ria até mais, quan do são fe i tas ins pe ções
a res pe i to de equi pa men tos, eles nos pro cu ram, te -
mos tudo isso em tem po real, com pu ta do ri za do, sa -
be mos a des ti na ção e o em pre go de tudo... O es cri tó -
rio de les aqui no Bra sil faz ques tão de mos trar até
como são fe i tos os nos sos con tro les. Ser ve até de
exem plo em re la ção a ou tros pa í ses onde tam bém
exis te esse tipo de co o pe ra ção.

O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Pre si den -
te, por isso mes mo é que a mim me pa re ce mu i to im -
por tan te que re fli ta mos so bre isso. Eu cre io, mais do
que nun ca, que são ser vi ços, ati vi da des, pres ta ções
de atos pú bli cos, de ação pú bli ca, cu jos re cur sos vêm 
de ou tro país. Esse país tan to pode ser os Esta dos
Uni dos como pode ser a Ale ma nha, a Fran ça ou o Ja -
pão. São pres ta das con tas ao país con ce den te. A
mim me pa re ce que isso é uma co i sa ina de qua da.
Não me pa re ce que esse com por ta men to se co a du ne 
com o exer cí cio da so be ra nia na ci o nal. Isso se re fe re
a qual quer país. Não te nho ne nhu ma res tri ção que se -
jam os Esta dos Uni dos, a Fran ça, a Itá lia ou a Rús sia.

Assim, esse tipo de co o pe ra ção in ter na ci o nal,
que deve ser fe i ta...Cre io que um País como o Bra sil
de ve ria su ge rir às Na ções Uni das que as su mis se
essa co or de na ção Isso não é ma té ria para acor dos
bi la te ra is. Há in con ve niên ci as mu i to gran des. De re -
pen te pode exis tir a pos si bi li da de de cer ta pro mis cu i -
da de de ações, de re cur sos, de res pon sa bi li da des,
que não de vem fi car no ní vel de uma bi la te ra li da de do 
Bra sil com qual quer ou tras das na ções com as qua is
nos so País tem bom re la ci o na men to e re la ções di plo -
má ti cas nor ma is. Esse de ve ria ser um as sun to que as 
Na ções Uni das de vi am ser con vi da das a re fle tir so bre 
seus de ve res para com a paz do mun do e, por tan to,
com o equi lí brio das ações de to dos os ci da dãos dos
pa í ses que in te gram as Na ções Uni das. Acor dos des -
sa na tu re za de ve ri am ser pa tro ci na dos pe las Na ções

Uni das. Os pa í ses que ti ves sem mais re cur sos pas -
sa ri am o que dis põem para um de ter mi na do ór gão
de fi ni ti vo das Na ções Uni das, o qual fa ria a co or de na -
ção, se gun do os in te res ses glo ba is do pla ne ta. Essas
re la ções não me pa re cem ade qua das em ne nhum
dos ra mos, Sr. Pre si den te, so bre tu do num ramo des -
sa de li ca de za.

Mu i to obri ga do a V. Exª. Mu i to obri ga do pela in -
for ma ção de V. Sª.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to
obri ga do ao De pu ta do Wal dir Pi res.

Eu te ria mais al gu mas per gun tas a fa zer ao Dr.
Ge tú lio, as qua is com ple men ta ri am os es cla re ci men -
tos pres ta dos. De po is, fa rei per gun tas a am bos os de -
le ga dos aqui pre sen tes so bre um tema a res pe i to do
qual, se gun do fui avi sa do, nem o Dr. Ita nor te ria mu i to
o que di zer. Mas, de qual quer ma ne i ra, vou in sis tir em
per gun tar so bre a con tra ta ção de em pre sas pri va das
para a ati vi da de de in te li gên cia do Mi nis té rio da Sa ú -
de e vou fa zer a per gun ta de for ma a tor nar pos sí vel
uma opi nião dos se nho res.

Mas, an tes de pas sar a essa ques tão, devo di zer
que o que pre o cu pa no no ti ciá rio, Dr. Ge tú lio, não é o
con vê nio em si en tre o Bra sil e o Go ver no dos Esta dos
Uni dos, a co o pe ra ção no com ba te ao cri me or ga ni za do
e ao nar co trá fi co. A co o pe ra ção de qual quer na tu re za,
ci en tí fi ca, tec no ló gi ca, cul tu ral e co mer ci al, en tre o Bra -
sil e to das as Na ções do mun do é de se já vel e, mais do
que isso, é ne ces sá ria, prin ci pal men te com os Esta dos
Uni dos, que, no caso do nar co trá fi co, têm uma gran de
res pon sa bi li da de, exa ta men te por se rem os pro pri e tá ri -
os do ma i or mer ca do con su mi dor do mun do.

A dro ga que se pro duz no mun do se di ri ge ao
mer ca do nor te-ame ri ca no. E, em bo ra não seja nos sa
a res pon sa bi li da de ma i or – a res pon sa bi li da de ma i or
é de quem con so me, e não so mos nem os gran des
con su mi do res nem os gran des pro du to res –, te mos a
res pon sa bi li da de in ter na ci o nal e so ci al, o com pro mis -
so de so li da ri e da de em apo i ar qual quer país que se
de pa re com um pro ble ma tão gra ve como o pro ble ma
do con su mo de dro gas. E é o que acon te ce nos Esta -
dos Uni dos. Então, te mos que nos em pe nhar em aju -
dar e em apo i ar aque le país.

Não é o acor do em si e nem a co o pe ra ção em si
que nos têm pre o cu pa do. O que nos tem pre o cu pa do
é exa ta men te a for ma como esse acor do se re a li za.

Eu per gun ta ria o se guin te: o acor do pre vê al -
gum tipo de ex clu si vi da de nas in for ma ções co lhi das
pelo se tor que V. Sª di ri ge para o ór gão nor te-ame ri -
ca no de com ba te ao nar co trá fi co? Há al gu ma for ma
de ex clu si vi da de na in for ma ção?
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O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
De pu ta do Aldo Re be lo, eu já ti nha res pon di do es sa
ques tão an te ri or men te, mas, com mu i to pra zer, eu o
faço nes te mo men to. Não exis te ne nhum di re ci o na -
men to nem con tra par ti da em de cor rên cia da apli ca -
ção des ses re cur sos.

Já ouvi as ob ser va ções de S. Exª, o De pu ta do
Wal dir Pi res. Estou aqui na con di ção de ser vi dor pú -
bli co, em pre ga do da Po lí cia Fe de ral do Bra sil, e como
bra si le i ro. Apli co es ses re cur sos even tu al men te, vis to
que es tou de sem pe nhan do, por um de ter mi na do lap -
so tem po ral, uma fun ção de co or de na ção. Assim, es -
tou apli can do es ses re cur sos. Estou di zen do para V.
Exªs como es ta mos fa zen do. Oxa lá en con tre mos me -
ca nis mos e ma ne i ras para que seja aper fe i ço a da a
apli ca ção des ses re cur sos, para que não haja ne nhu -
ma dú vi da! Essa é uma bus ca per fe i ta, em sin to nia
com o que a so ci e da de quer, com a trans pa rên cia que 
de ve mos ter em nos sos atos.

Não exis te, res pon den do à sua per gun ta, ne -
nhu ma obri ga to ri e da de. O que exis te é uma co o pe ra -
ção. O nos so par ti do é de re pres são ao en tor pe cen te, 
e exis te uma co o pe ra ção es pon tâ nea de po lí cia – po -
lí cia ame ri ca na, po lí cia bo li vi a na. Exis te uma co o pe -
ra ção en tre po li ci a is, que in ter cam bi am in for ma ções,
para que haja o des man te la men to des sas re des de
trá fi co de dro gas e, ob vi a men te, de cri me or ga ni za do.

Esse in ter câm bio é per ma nen te, por que não
adi an ta fi car mos de po si tá ri os de in for ma ções, tran ca -
das em ga ve tas e ar má ri os. Essas in for ma ções flu em. 
Cer ta men te não so mos de pen den tes des ses re cur -
sos. Eu vi a ma té ria jor na lís ti ca – e até elo gi ei a ma té -
ria, por que cha mou a aten ção para o pro ble ma, por
isso es ta mos aqui –, ela fala em de pen dên cia, de que
es ta mos fis ca li zan do fron te i ras com re cur sos ame ri -
ca nos. Quer di zer, co lo ca ide o lo gia onde não tem.

A Po lí cia Fe de ral tem US$425 mi lhões para gas -
tar em cin co anos num pro gra ma cha ma do Pró-Ama -
zo nas e Pro mo tec. Vão aca bar os anos e não vai aca -
bar o di nhe i ro. Quer di zer, é tudo. Nós que re mos mais
ain da, mas nós te mos. Esse di nhe i ro é um com ple -
men to pe que no, não é tudo. Nós não so mos de pen -
den tes des se di nhe i ro para tra ba lhar. Ago ra, ele é
útil? É. Nós não so mos so ber bos que não pos sa mos
uti li zar um di nhe i ro que vem a ser dado, co lo ca do em
cima da mesa para se apli car, até por que es ta mos no
Bra sil e os se nho res, mais do que nin guém nes ta
Casa, sa bem das di fi cul da des que tem o ser vi ço pú -
bli co de ma ne i ra ge ral, e a Po lí cia Fe de ral não é di fe -
ren te dis so. É útil, mas não so mos de pen den tes nem
sub ser vi en tes para, em fun ção des se di nhe i ro, ter -
mos que pres tar al gum tipo de con ve niên cia nem de

ex clu si vi da de, De pu ta do Aldo Re be lo. Pode fi car V.
Exª tran qüi lo com re fe rên cia a essa in de pen dên cia
que nós te mos na Po lí cia Fe de ral no tra to com as au -
to ri da des, tan to ame ri ca nas como de qual quer ou tro
país com quem fa ze mos esse in ter câm bio de tro ca de 
in for ma ções, que é es sen ci al à re pres são do cri me
or ga ni za do. 

Tal vez fa le mos mu i to mais com os es tran ge i ros
de um modo ge ral, não com ame ri ca nos, do que até
com as po lí ci as in ter nas, por fal ta de es tru tu ra. E foi
mu i to bem lem bra do aqui, no co me ço, por V. Exª, a
res pe i to da in te gra ção e da ne ces si da de de se tra ba -
lhar con jun ta men te para se ex plo rar esse mo men to
que vi ve mos hoje de guer ra ci vil não de cla ra da em al -
gu mas áre as da Fe de ra ção, in fe liz men te.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – O Bra sil
tem, apro xi ma da men te, qua se 16 mil qui lô me tros de
fron te i ra e mais sete mil e pou cos de li to ral. Qual o
efe ti vo e de quan tas uni da des, de quan tas de le ga ci as 
para po li ci ar essa ex ten são de fron te i ra dis põe a Po lí -
cia Fe de ral?

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Vou fa zer um es for ço. Quer di zer, ob vi a men te den tro
da qui lo que me pas sa, eu sou de pen den te da dro ga,
en tão es ses ou tros as sun tos me pas sam um pou co à
dis tân cia, mas nós te mos cem uni da des da Po lí cia
Fe de ral, no ge ral. Obvi a men te, eu não te ria esse
dado para di zer exa ta men te as que fi cam nas fron te i -
ras, que cha ma mos de pas sos de con tro le, nas uni da -
des de fron te i ra. Eu di ria que te mos fron te i ras to tal -
men te inós pi tas, to tal men te de sér ti cas, como a fron -
te i ra nor te. Te mos um pro gra ma cha ma do Ope ra ção
Co bra, em que te mos um re for ço de 80 a 100 agen tes
na Re gião Ama zô ni ca, exa ta men te na fron te i ra com a 
Co lôm bia. São 1.644 qui lô me tros Bra sil/Co lôm bia.
Nós te mos a uni da de de Ta ba tin ga, que fica en tre
Bra sil, Peru e Co lôm bia, e de po is te mos gru pos de
efe ti vos nos sos, onde exis tem uni da des das For ças
Arma das. Exis te um tra ba lho mu i to pró xi mo de apo io
que re ce be mos das For ças Arma das na Re gião Ama -
zô ni ca. Pos so fa lar so bre essa área por que é a área
que a mi nha uni da de apóia, cha ma da Ope ra ção Co -
bra. É uma abre vi a tu ra dos no mes Co lôm bia/Bra sil,
uma co bra sem pe ço nha. Quer di zer, nós nos abra ça -
mos com a Co lôm bia nes ses 1.644 qui lô me tros. E te -
mos um efe ti vo flu tu an te de uns 80 a 100 ho mens na
área, em al guns pon tos de con tro le na sel va ama zô ni -
ca – quem co nhe ce sabe que não é nada. É a nos sa
ca pa ci da de na Re gião.

Obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Oi ten ta
ho mens para to mar con ta de 1.644 qui lô me tros.

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Eu di ria até que há mais qui lô me tros nis so.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Na Ve ne -
zu e la são mais 2.200.

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
Eu es tou fa lan do da Co lôm bia. De Ta ba tin ga para
cima, até Cu cuí, é com a Co lôm bia. Para ba i xo, para o 
rio Ja va ri, para a es quer da, são mais uns 500 qui lô -
me tros, e ali não tem nada, mas nada de nin guém, só
mes mo os pe i xes-boi e as uni da des do Exér ci to. Oxa -
lá pu dés se mos am pli ar. Mas é a re a li da de que te mos.
Fa ze mos mi la gre na que la re gião. 

Eu te nho um ra ci o cí nio que digo para al guns jor -
na lis tas, quan do di zem que não há nin guém. Digo
que não tí nha mos nin guém num pos to da que le, se
co lo co um ho mem te nho 100%. Se co lo co dois te nho
200%. Então, au men tei con si de ra vel men te o efe ti vo.
Mul ti pli co por 200 ou por 100%, da ria sig ni fi ca ti vo.
Mas há o es for ço que fa ze mos, De pu ta do. Na área, o
que te mos é isso.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Não che -
gam a 500 ho mens, Dr. Wal dir, o efe ti vo da Po lí cia Fe de -
ral para to mar con ta dos qua se 15.800 qui lô me tros de
fron te i ra. Essa con cen tra ção é numa área con si de ra da
cha ve, de emer gên cia, a área da Co lôm bia – 1.640 qui -
lô me tros de fron te i ra com a Co lôm bia. A Po lí cia Fe de ral
tem 80 ho mens apro xi ma da men te e, nem to dos, na tu -
ral men te, di re ta men te na fron te i ra. Exis tem aque les que 
atu am em in fra-es tru tu ra, apo io, lo gís ti ca, etc.

Te mos mais 2.200 aci ma com a Ve ne zu e la. E
2.200, onde na tu ral men te, é uma fron te i ra tam bém pou -
co po vo a da. E se a fron te i ra da Co lôm bia tem al gum tipo 
de po li ci a men to, nada mais fá cil para o nar co tra fi can te
do que aden trar pela da Ve ne zu e la, fa zen do o trá fi co
onde tem me nos po li ci a men to. Então, te mos 16 mil qui -
lô me tros para me nos de 500 ho mens.

Digo isso não para jus ti fi car o re cur so que re ce -
be mos, mas, mais ou me nos no sen ti do con trá rio,
para di zer que tor na ain da mais gra ve a nos sa de pen -
dên cia des se re cur so. Por que se te mos pou ca gen -
te,pou cas pos si bi li da des de fa zer um po li ci a men to
efe ti vo, não sei se tem uni da des aé re as - avião, he li -
cóp te ro -, lan chas, e é uma re gião mu i to vas cu la ri za -
da, que pre ci sa ria de um pa tru lha men to mu i to gran -
de, tan to aé reo quan to flu vi al. Hoje te mos, por tan to, a
vul ne ra bi li da de de de pen der des se tipo de re cur so.

Digo ao Dr. Ge tú lio que o se nhor não tem ne -
nhu ma res pon sa bi li da de e nem se sin ta alvo de qual -
quer ju í zo aqui so bre esse ter mo de co o pe ra ção. O

se nhor ape nas exe cu ta aqui lo que, como o se nhor
dis se, é um ato do go ver no bra si le i ro. Não é um ato do 
seu de par ta men to, da sua co or de na ção. É um ato do
Po der Exe cu ti vo, de fato, re a li za do pelo Ita ma raty. 

Te nho as có pi as dos acor dos que são as si na dos 
pelo Ita ma raty. Mas tam bém não di ria que seja o Ita -
ma raty o res pon sá vel. O Ita ma raty é ór gão de go ver -
no. O go ver no é quem res pon de, pro põe, de ci de nes -
sa ma té ria.

Mas, de qual quer for ma, pen so que é uma si tu a -
ção, não di ria dra má ti ca, tal vez fos se exa ge ro, mas
pre o cu pan te, por que, se o Bra sil de se ja, efe ti va men -
te, ter um pa pel na área de com ba te a esse tipo de de -
li to, a nos sa res pon sa bi li da de é mu i to gran de, é uma
ir res pon sa bi li da de ir re cor rí vel, por que te mos, para o
bem, fron te i ras com 10 pa í ses. Te mos um li to ral tam -
bém gi gan tes co, o que é uma co i sa mu i to boa para o
nos so País. Dá-nos mu i tas po ten ci a li da des, mu i tas
van ta gens. Mas, ao mes mo tem po nos dá tam bém
res pon sa bi li da des e vul ne ra bi li da des mu i to gran des,
por que pa tru lhar, de fen der, pre ser var, fis ca li zar, po li -
ci ar 16 mil qui lô me tros não é fá cil. Não são 16 mil qui -
lô me tros de es tra da ou no oce a no que se pode vi su a li -
zar tudo, onde não tem mon ta nhas, nem flo res tas, po -
de mos ver tudo ao mes mo tem po. No caso das nos -
sas fron te i ras são fron te i ras com áre as mu i to vas tas
de flo res tas, de re giões onde não há vias de aces so, a 
não ser aé rea ou flu vi al. E os nos sos re cur sos são
mu i to re du zi dos para dar con ta dis so.

O SR. WALDIR PIRES (PT – BA) – Sr. Pre si den te, 
veja V. Exª  isso é o cri me or ga ni za do do mun do con -
tem po râ neo, que atin ge nos so País e pa í ses do mun do
hoje. A dro ga, hoje, é o fa tor ge ra dor prin ci pal. Cla ro que 
exis tem ou tros, mas é o fa tor ge ra dor prin ci pal. Esse é
um pro ble ma da co mu ni da de in ter na ci o nal.

Cla ro que um País como o Bra sil ca re ce de re -
cur sos, mas não nes se ní vel; ca re ce de um re cur so
or ga ni za do in ter na ci o nal men te, para pro te ger o seu
povo do cri me or ga ni za do. Hoje es ta mos em uma po -
si ção de Esta do con tes ta do. O Esta do bra si le i ro hoje
está con tes ta do por uma re a li da de cri mi no sa, do cri -
me or ga ni za do, ex tre ma men te ame a ça do ra da pró -
pria paz, da con ti nu i da de, da tran qüi li da de do nos so
povo. Em fun ção dis so, a nos sa re la ção com a Co lôm -
bia, do pon to de vis ta de po lí ti ca in ter na ci o nal, é mu i to 
de li ca da. Te mos so li da ri e da de com os po vos ame a -
ça dos, com o povo co lom bi a no e com os po vos do
mun do, que são con su mi do res, os po vos dos Esta dos 
Uni dos ou da Eu ro pa, se jam quem fo rem. 

Se há um as sun to que de ve mos su ge rir, nós, pa í -
ses como o Bra sil, com suas li mi ta ções fi nan ce i ras, mas 
com seus com pro mis sos de fra ter ni da de, esse as sun to
é a exis tên cia de um acor do in ter na ci o nal, glo bal, que
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im pe ça esse tipo de re la ci o na men to bi la te ral. A co o pe -
ra ção é óti ma, ex ce len te, deve exis tir. É pre ci so que nós
a es ti mu le mos, o fi nan ci a men to de ve ria ser algo ins ti tu -
ci o na li za do, com trans fe rên cia se gun do a res pon sa bi li -
da de de cada país. É uma es pé cie de or ça men to do
mun do, atri bu in do a cada pa í ses que es tão en vol vi dos
pe las cir cuns tân ci as re cur sos fi nan ce i ros para fa zer o
en fren ta men to des sa re a li da de. 

O cri me a dro ga é uma co i sa bru tal. O que ocor re
no Bra sil in te i ro, so bre tu do nas gran des ci da des, é o
que sa be mos: a de ses tru tu ra ção da so ci e da de. De
modo que a mim me pa re ce in te res san te que ve nha -
mos a re fle tir, Sr. Pre si den te. O acor do bi la te ral é um
acor do mu i to es pe cí fi co, não pode ser um acor do para o 
pro ble ma que é do mun do, que en vol ve os in te res ses
dos po vos, em toda par te.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to
obri ga do, De pu ta do Wal dir Pi res.

É bom lem brar tam bém que o se gun do tipo de
cri me mais fre qüen te, in ter na ci o na li za do, o trá fi co de
ar mas,ser ve para ali men tar o pri me i ro, que é o trá fi co
de dro gas. Quem mais ali men ta a de man da pela
arma con tra ban de a da é exa ta men te o cri me do nar -
co trá fi co. Então uma co i sa está pro fun da men te as so -
ci a da a ou tra.

Antes de en cer rar gos ta ria de ou vir o Dr. Pa u lo de
Tar so, o Dr. Ge tú lio a res pe i to da se guin te ques tão. Não
de se jo que os se nho res fa çam jul ga men to so bre o acor -
do da con tra ta ção de em pre sas de in te li gên cia pri va da
para o Mi nis té rio da Sa ú de. Não é isso que que ro que
os se nho res aqui co men tem. O que que ro que os se -
nho res co men tem, se pos sí vel, é o se guin te:

A Po lí cia Fe de ral tem con di ções téc ni cas de
pro te ger o si gi lo, ou seja lá o que for, da es tru tu ra de
um Mi nis té rio, da Câ ma ra dos De pu ta dos, onde hou -
ve sus pe i ção de gram pe a men to, de ras tre a men to de
in for ma ção? A Po lí cia Fe de ral tem con di ções de dar
essa pro te ção? 

Não es tou fa lan do ao Mi nis té rio da Sa ú de es pe -
ci fi ca men te, es tou fa lan do aqui paro o caso de ha ver
uma de nún cia, por exem plo, como acon te ceu no meu
ga bi ne te du ran te a CPI do Fu te bol: Dis se ram-me:
“olhe, pode es tar gram pe a do o seu te le fo ne”. Mes mo
as sim, nun ca ima gi nei con tra tar um de te ti ve par ti cu -
lar ou uma em pre sa. Li guei para a Po lí cia Fe de ral, e
um de le ga do que acom pa nha va e dis se: – Olha, o se -
nhor, por fa vor, po de ria pe dir que se fi zes se aqui uma
vis to ria, um ras tre a men to para ve ri fi car? E fui pron ta -
men te aten di do, foi fe i to. Se hou ver, no caso da Pre si -
dên cia da Câ ma ra ou da Pre si dên cia da Re pú bli ca ou 
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, ou seja lá qual for o
ór gão de Go ver no, a Po lí cia Fe de ral tem con di ções

de fa zer esse tra ba lho? Digo isso pela se guin te ra zão, 
não es tou fa lan do es pe ci fi ca men te de Mi nis té rio al -
gum, es tou fa lan do de ór gãos de Go ver no, do Po der
Pú bli co. Faço essa re fle xão pelo se guin te: em pri me i -
ro lu gar, se a Po lí cia Fe de ral ou ou tro ór gão de in te li -
gên cia ou de in ves ti ga ção do Po der Pú bli co não ti ver
con di ções,e qual quer Po der Pú bli co ti ver que con tra -
tar uma em pre sa pri va da, na tu ral men te a em pre sa
pri va da vai pas sar a con tro lar in for ma ções si gi lo sas
do Po der Pú bli co, está cer to?

Ima gi ne, por exem plo, que o Mi nis té rio da De fe -
sa pre ci se fa zer ras tre a men to para se pre ve nir con tra
a pos si bi li da de de es pi o na gem no caso da com pra dos 
aviões Caça. Ele vai con tra tar quem? O Mos sad (re fe -
rên cia fo né ti ca sem cor res pon dên cia), (in com pre en sí -
vel), vai pe dir aju da de que ser vi ço de in te li gên cia?
Uma em pre sa pri va da? Uma em pre sa pri va da pode
pe gar a in for ma ção aqui, ama nhã, e pas sar adi an te; a
in for ma ção fica para ela. Não pos so con vo car aqui
para pres tar es cla re ci men tos uma em pre sa pri va da,
ou de in te li gên cia ou de qual quer ou tra na tu re za.

Po de mos fis ca li zar a Po lí cia Fe de ral, a ABIN ou
ou tro ór gão; uma em pre sa pri va da não po de mos.
Então, tor na vul ne rá vel o pró prio Esta do bra si le i ro a
ter que par ti lhar in for ma ções si gi lo sas com uma em -
pre sa pri va da, que é con tra ta da para pro te gê-la. Em
pri me i ro lu gar, essa ques tão.

Em se gun do lu gar, se o Esta do bra si le i ro não dis -
põe de ór gãos ca pa ci ta dos para pro te ger as ati vi da des
dos seus Mi nis tros ou dos Mi nis té ri os ou de ou tros ór -
gãos fun da men ta is do Po der Exe cu ti vo ou do Le gis la ti -
vo ou do Ju di ciá rio ou da Pre si dên cia da Re pú bli ca, en -
tão, te mos não que con tra tar uma em pre sa pri va da, te -
mos que cu i dar de in ves ti gar e de sa ber por que é que
os ór gãos que te ri am esse pa pel não es tão ten do essa
ca pa ci da de. Então, a per gun ta é um pou co ge né ri ca,
não se re fe re a ne nhum con tra to nem a um Mi nis té rio
es pe cí fi co. O que que ro sa ber é se os se nho res acham
se a Po lí cia Fe de ral bra si le i ra tem con di ções de, sem -
pre que con vo ca da, as se gu rar que uma ati vi da de ou
uma ope ra ção de um Mi nis té rio ou de um ór gão de po -
der seja pro te gi do con tra gram po, con tra es pi o na gem,
con tra ras tre a men to ou con tra qual quer co i sa.

É esse es cla re ci men to ape nas que que ro, ou pelo 
me nos uma opi nião, dos de le ga dos aqui pre sen tes.

O SR. GETÚLIO BEZERRA DOS SANTOS –
De pu ta do Aldo, tec ni ca men te, os qua dros da Po lí cia
Fe de ral têm con di ções de re a li zar var re du ras, pro te -
ção de re des, etc.; os pe ri tos, al guns agen tes, al guns
de le ga dos de têm esse co nhe ci men to. Não sei em re -
la ção à de man da, essa é uma opi nião, se cer ta men te
em re la ção à de man da se te ria con di ções, como V.
Exª aqui foi tes te mu nha e fa lou da di fi cul da de que te -
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mos de pa tru lhar uma fron te i ra ou até mes mo ae ro -
por tos, que são áre as mais con tro la das. Não sei se
em re la ção à de man da te ria essa ca pa ci da de, por que 
foge re al men te to tal men te à mi nha per cep ção. Vejo
até mes mo com mu i ta di fi cul da de, e se ria mu i to di fí cil
se de re pen te se tor nas se as sim qua se que epi dê mi -
co uma de man da de tra ba lho des sa na tu re za, acho
que cri a ria mu i ta di fi cul da de para a Po lí cia Fe de ral.
Tec ni ca men te, di ria que sim. Ago ra, na prá ti ca, com
os qua dros de que dis põe, para fa zer um aten di men to 
ge ne ra li za do, não sei, por que mu i tas ve zes vejo – sou 
ci da dão do mun do e es tou den tro da Po lí cia Fe de ral
24 ho ras por dia – a di fi cul da de que te mos de man ter
guar da em pre sí dio no Acre. Não te mos um pre sí dio
fe de ral no Acre; Quer di zer, não é Fe de ral, mas é, por -
que toda guar da é da Po lí cia Fe de ral, para man ter al -
gu mas pes so as pre sas lá e só se con fia, só se quer o
efe ti vo da Po lí cia Fe de ral. Vejo tam bém a di fi cul da de
que te mos de aten der aos Srs. Par la men ta res quan do 
ame a ça dos, que, com mu i ta jus te za, ne ces si tam de
pro te ção fí si ca, vejo as di fi cul da des. Para en cur tar, na 
mi nha opi nião, e essa não é a mi nha área, é pos sí vel
fa zer, pela ca pa ci da de téc ni ca dos qua dros. Mas não
sei se, em re la ção à de man da, à ne ces si da de, te ría -
mos con di ções de aten der a isso mas si va men te.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – O se nhor
de se ja fa zer uso da pa la vra?

(Pa u sa.)
Isso deve tam bém nos con du zir a uma re fle xão,

por que fo ram mais de R$2 mi lhões gas tos na con tra ta -
ção des sas em pre sas. Não sei se a Po lí cia Fe de ral tem
aces so fá cil a um ex ce den te de re cur sos des ta na tu re -
za, R$2,4 mi lhões, que, ao in vés de se di ri gi rem a uma
ins ti tu i ção pú bli ca, que luta com di fi cul da des para cum -
prir a sua fun ção ins ti tu ci o nal, fo ram di ri gi dos à con tra -
ta ção de em pre sas pri va das de in te li gên cia. 

O SR. (ora dor não iden ti fi ca do) – É a me ta de do
que a Po lí cia re ce be como aju da na con tri bu i ção de
um país.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – É pre ci so
re fle tir so bre es ses epi só di os, por que se se ge ne ra li -
za, da qui a pou co se ins ti tui na prá ti ca um ser vi ço de
in te li gên cia pri va do, ali men ta do com di nhe i ro pú bli co, 
en quan to o ser vi ço pú bli co pre ci sa bus car re for ço de
país es tran ge i ro para cum prir a sua fun ção. A Po lí cia
Fe de ral não pode fa zer con tra to com uma em pre sa
pri va da. Está cer to, não pode. É con tra ta da pela Volk -
swa gen, pelo Bra des co ou seja lá por quem para re -
ce ber di nhe i ro e exe cu tar ser vi ço pú bli co. Essa é a
na tu re za do ser vi ço que ela pres ta. E se o re cur so pú -
bli co co me ça a ser ca na li za do para con tra tar ser vi ços 
que a Po lí cia Fe de ral pode fa zer na área pri va da, nós
va mos, se ra di ca li za mos essa ló gi ca, di zer da qui a

pou co que Po lí cia Fe de ral não será mais ne ces sá ria,
por que sem pre que um ór gão pú bli co pre ci se pode
con tra tar ser vi ço pri va do para re a li zar essa ta re fa. 

É pre ci so pen sar so bre o epi só dio, não per so na -
li zan do ou es pe ci fi can do epi só dio A, B ou C, con tra ta -
ção A, B ou C, mas to mar o epi só dio como uma li ção
para que o Po der Pú bli co te nha uma re fe rên cia e uma 
de fi ni ção. A pro te ção do Po der Pú bli co tem que ser fe -
i ta por ins ti tu i ção pú bli ca, que, se não tem con di ções,
deve ser re for ça da, para que te nha con di ções de exe -
cu tar suas fun ções, sob pena de ser mais um pas so
para a pri va ti za ção do Esta do. Só fal ta va pri va ti za ção
do ser vi ço de in te li gên cia! Essa si tu a ção é mu i to ruim
para o Esta do. Tor na o Esta do vul ne rá vel ao par ti lhar
in for ma ções si gi lo sas com ins ti tu i ções que o Esta do
não con tro la, que o Con gres so não con tro la e que nós 
não con tro la mos, en quan to a Po lí cia Fe de ral vai en -
fren tan do di fi cul da des. Era essa a ques tão que eu ti -
nha em re la ção a esse item da con tra ta ção de em pre -
sas de in te li gên cia por ór gãos do Po der Pú bli co.

Ha ven do nú me ro para o caso da Co mis são de
Inte li gên cia, vou sub me ter à vo ta ção ver bal o re que ri -
men to de con vi te ao Mi nis tro de De fe sa, da Jus ti ça, ao
De le ga do da Po lí cia Fe de ral e aos três co man dan tes
das For ças Arma das, da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae -
ro náu ti ca, re que ri men to a que já me re fe ri no iní cio da
re u nião, para uma re u nião re ser va da, onde dis cu ti ría -
mos o pro ble ma da se gu ran ça pú bli ca no Bra sil e do
apo io que os ór gãos de in te li gên cia do Po der Fe de ral
po dem ofe re cer no com ba te ao cri me e à vi o lên cia no
Bra sil, prin ci pal men te à luz des se acon te ci men to la -
men tá vel mais re cen te, do as sas sí nio do jor na lis ta da
Rede Glo bo no exer cí cio da sua ati vi da de pro fis si o nal.
Esse não foi um cri me qual quer que vi ti ma o ci da dão
anô ni mo ou não; foi um cri me no qual a ví ti ma foi es co -
lhi da. Foi es co lhi da pre vi a men te pelo exer cí cio da sua
ati vi da de, no exer cí cio de sua fun ção de jor na lis ta. E
cre io que nós po de mos re a li zar essa re u nião. Por tan -
to, sub me to esse re que ri men to à vo ta ção.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do nada em con trá rio ao re que ri men -

to, vou con si de rá-lo apro va do.
Está apro va do o re que ri men to, para que a Co -

mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên -
cia pos sa con vi dar os Mi nis tros, os Co man dan tes das 
For ças, o De le ga do da Po lí cia Fe de ral e o Mi nis tro da
ABIN para essa re u nião so bre a ques tão da se gu ran -
ça pú bli ca e da res pon sa bi li da de do Esta do bra si le i ro.

Nada mais ha ven do a tra tar, mais uma vez, agra -
de ço a pre sen ça do Dr. Pa u lo de Tas so e do Dr. Ge tú lio,
la men tan do não ter mos po di do con tar com a pre sen ça
do Dr. Ita nor  es pe ro que isso se faça numa pró xi ma
opor tu ni da de , e dou por en cer ra da a pre sen te re u nião.

Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se à re u nião às 17h11min14.)
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COMISSÃO ESPECIAL DAS REFORMAS
POLÍTICAS, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

LISTA DE PRESENÇA

Ti tu la res
Ola vo Ca lhe i ros – Pre si den te
Gil ber to Kas sab – 1º Vice-Pre si den te
Ro mel Ani zio – 3º Vice-Pre si den te
João Alme i da – Re la tor
Bis po Ro dri gues
Co ri o la no Sa les
Edu ar do Se a bra
Ger son Pe res
Már cio Bit tar
Ma ri sa Ser ra no
Men des Ri be i ro Fi lho
Vil mar Ro cha

Su plen tes
Aldo Re be lo
Bis po Wan der val
Gas tão Vi e i ra
Ju lio Se me gui ni
Lin coln Por te la
Osmar Ser ra glio
Vi cen te Ca ro pre so

Não Mem bros
Alme i da de Je sus
Antô nio do Val le
Edu ar do Bar bo sa
Ge o van Fre i tas
Gil mar Ma cha do
Gus ta vo Fru et
Ilde fon ço Cor de i ro
José Ro ber to Ba to chio
Már cio For tes
Nel son Mar que zel li
Nel son Pel le gri no
Remi Trin ta
Sa u lo Pe dro sa
Vi val do Bar bo sa
Yeda Cru si us

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – De cla ro
aber ta a re u nião con jun ta da Co mis são Mis ta de
Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia e da Co mis -
são Espe ci al de Re for mas Po lí ti cas.

Sa ú do o Pre si den te da Co mis são Espe ci al de
Re for mas Po lí ti cas, De pu ta do Ola vo Ca lhe i ros, do
Re la tor da Co mis são, De pu ta do João Alme i da, do

Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro
Nel son Jo bim, e do Ge ne ral Alber to Men des Car do -
so, Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu -
ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

A pre sen te au diên cia pú bli ca tem por fi na li da de
ou vir o Sr. Mi nis tro Alber to Men des Car do so e o Sr.
Mi nis tro Nel son Jo bim so bre os se guin tes as sun tos:
ur nas ele trô ni cas, si gi lo e se gu ran ça do pro ces so ele -
i to ral e “Re la tó rio Fi nal de Ava li a ção do Sis te ma Infor -
ma ti za do de Ele i ções do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral”,
ela bo ra do pela Uni ver si da de de Cam pi nas. 

Escla re ço que esse re la tó rio foi ela bo ra do por
so li ci ta ção das Pre si dên ci as do Se na do Fe de ral, da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, por meio de ofí cio con jun to, en vi a do à re i to ria da
Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas. Em 21 de ou tu -
bro, o Mag ní fi co Re i tor da que la con ce i tu a da Uni ver si -
da de en vi ou cor res pon dên cia às re fe ri das Pre si dên -
ci as, in for man do que téc ni cos do Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral e pro fes so res da Uni ver si da de, es pe ci a lis tas 
na área de in for má ti ca, ha vi am de fi ni do, em con jun to,
um pro gra ma de tra ba lho para aná li se do Sis te ma
Bra si le i ro Infor ma ti za do de Ele i ções. 

Fi nal men te, o re la tó rio foi en tre gue às Pre si dên -
ci as do Se na do e da Câ ma ra Fe de ral, em 29 de maio
úl ti mo, pelo Sr. Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, ten do sido de ter mi na da a dis tri bu i ção de có pi as a
to dos os Srs. Con gres sis tas.

Infor mo, ain da, aos Srs. Con gres sis tas que esta
re u nião con jun ta, ini ci al men te mar ca da para o dia 6
de ju nho, foi trans fe ri da para o dia de hoje após en ten -
di men tos man ti dos en tre as au to ri da des con vi da das,
esta Pre si dên cia da Co mis são Mis ta de Con tro le das
Ati vi da des de Inte li gên cia, o Pre si den te da Co mis são
Espe ci al de Re for mas Po lí ti cas da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, De pu ta do Ola vo Ca lhe i ros, e seu Re la tor, De -
pu ta do João Alme i da. 

Antes de pas sar a pa la vra ao Ge ne ral Alber to
Men des Car do so, devo e de se jo re gis trar que a in for -
ma ti za ção do sis te ma ele i to ral bra si le i ro pon ti lhou a
luta pelo aper fe i ço a men to de mo crá ti co do nos so
País. Foi uma re i vin di ca ção con du zi da por to dos
aque les que, en fren tan do, no pro ces so ele i to ral, de -
nún ci as, ora de fra u de, ora de ma ni pu la ção, viam no
pro ces so de in for ma ti za ção jus ta men te a sa í da e o
ca mi nho para am pli ar a se gu ran ça, o aper fe i ço a men -
to, a tran qüi li da de, a ve ra ci da de e a de mo cra ti za ção
do pro ces so ele i to ral. Essa ex pe riên cia que, no Bra sil, 
já vem sen do re a li za da há al gu mas ele i ções, vem
sen do aper fe i ço a da pelo es for ço con jun to tan to da
Jus ti ça Ele i to ral quan to do Con gres so Na ci o nal e do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.
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É para exa ta men te pres tar es cla re ci men tos so -
bre dú vi das que pa i rem a res pe i to da ava li a ção e do
en ca mi nha men to des se pro ces so que o Sr. Mi nis tro
de Se gu ran ça Insti tu ci o nal, Ge ne ral Alber to Car do so, 
e o Sr. Pre si den te do TSE com pa re cem à pre sen te
au diên cia pú bli ca.

Dito isso, de se jo re gis trar, mais uma vez, meus
agra de ci men tos ao Mi nis tro Nel son Jo bim e ao Ge ne -
ral Alber to Car do so pelo pron to aten di men to em com -
pa re ce rem a esta Casa.

Con ce do a pa la vra ao Ge ne ral Alber to Car do so
para sua ex po si ção.

O SR. GENERAL ALBERTO MENDES
CARDOSO – Exmºs Srs. De pu ta dos Aldo Re be lo e
Ola vo Ca lhe i ros, Pre si den tes das duas Co mis sões,
Exmº Sr. Mi nis tro Nel son Jo bim, Srs. De pu ta dos, se -
nho ras e se nho res pre sen tes, a mi nha par ti ci pa ção
nes ta au diên cia deve-se ao fato de o Cen tro de Pes -
qui sa e De sen vol vi men to para Se gu ran ça das Co mu -
ni ca ções, que do ra van te cha ma re mos Ce pesc, ser
uma das uni da des da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên -
cia, Abin, ór gão da es tru tu ra do Ga bi ne te de Se gu ran -
ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca pelo qual 
res pon do.

O Ce pesc vem sen do apon ta do como o úni co
“de ten tor” das cha ves crip to grá fi cas das ur nas ele trô -
ni cas e co nhe ce dor do pro gra ma de crip to gra fia ne las 
uti li za do, o que, ale ga da men te, da ria ao ór gão con di -
ções para mo di fi car re sul ta dos das vo ta ções. 

Apro ve i ta rei, por tan to, esta opor tu ni da de para,
por in ter mé dio dos Se nho res, uma vez mais es cla re -
cer a opi nião pú bli ca so bre a na tu re za do Ce pesc e
so bre sua par ti ci pa ção no pro ces so ele i to ral. O Ce -
pesc é um cen tro de pes qui sa e de sen vol vi men to ge -
nu i na men te na ci o nal, cujo cor po téc ni co é com pos to
por pes qui sa do res e en ge nhe i ros bra si le i ros es pe ci a -
li za dos na ciên cia da crip to gra fia, com ca pa ci da de e
ex ce lên cia téc ni cas. É um ór gão de im por tân cia es -
tra té gi ca, pois atua nas áre as de se gu ran ça com pu ta -
ci o nal e se gu ran ça das co mu ni ca ções. O Ce pesc foi
cri a do por meio de De cre to Pre si den ci al em 1982.
Sua mis são ins ti tu ci o nal é a pes qui sa ci en tí fi ca, o de -
sen vol vi men to de pro je tos e a ino va ção tec no ló gi ca,
com a fi na li da de de do tar o Esta do com equi pa men -
tos crip to grá fi cos pro je ta dos e fa bri ca dos no Bra sil. É
im por tan te de fi nir bem isto: equi pa men tos crip to grá fi -
cos pro je ta dos e fa bri ca dos no Bra sil, com al go rit mos
pro pri e tá ri os sem in ter fe rên ci as es tran ge i ras – re pi to,
sem in ter fe rên ci as es tran ge i ras – em pro ve i to da se -
gu ran ça da in for ma ção e das co mu ni ca ções no âm bi -
to do Go ver no bra si le i ro. 

Até o iní cio os anos 80, o Go ver no uti li za va-se
de al guns equi pa men tos que pro pi ci a vam a crip to gra -
fia de suas co mu ni ca ções es tra té gi cas, prin ci pal men -
te nas áre as mi li tar e di plo má ti ca. Fa zia-o, po rém,
com um alto grau de in tran qüi li da de, uma vez que tais
equi pa men tos eram de ori gem es tran ge i ra e, por con -
se guin te, os al go rit mos uti li za dos nas má qui nas po -
de ri am ser do co nhe ci men to de ter ce i ros, den tre es -
ses até mes mo opo nen tes do Esta do bra si le i ro. Nes -
se con tex to, o Go ver no re sol veu, após aná li se de ta -
lha da da re a li da de à épo ca, cri ar o Ce pesc. 

Du ran te os anos 80, o Ce pesc de sen vol veu re -
co nhe ci da com pe tên cia na área de crip to gra fia, com
o pro je to, im ple men ta ção e va li da ção de al go rit mos
de ci fra ção pro pri e tá ri as. Além dis so, pro je tou, de sen -
vol veu e fa bri cou di ver sos equi pa men tos que fo ram
uti li za dos por vá ri os ór gãos do Esta do. Dis so re sul tou
a cer te za de que par ce las pon de rá ve is do in ter câm -
bio de in for ma ções ofi ci a is es ta vam efe ti va men te pro -
te gi das e sal va guar da das, além de uma real eco no -
mia de di vi sas para o País. 

No iní cio da dé ca da de 90, o Ce pesc pro je tou,
de sen vol veu e fa bri cou um dis po si ti vo ele trô ni co para
a ge ra ção de nú me ros ale a tó ri os com ele va do grau
de pre ci são, com po nen te in dis pen sá vel para a cri a -
ção de al go rit mos fun da men ta dos no pro ces so crip to -
grá fi co de cha ve úni ca, isto é, aque la que é usa da
uma úni ca vez, o que im pe de qual quer tra ba lho de
crip to a ná li se, ou seja, de que bra da crip to gra fia es ta -
be le ci da. Dito em ou tras pa la vras, tor na im pos sí vel a
que bra do si gi lo da men sa gem. Tal fato in clu iu o Bra sil 
na pe que na lis ta de pa í ses, não mais que doze, en tão 
pos su i do res des sa tec no lo gia. 

Em 1997, o Ce pesc, aten den do à so li ci ta ção da
Impren sa Na ci o nal, de sen vol veu uma so lu ção para a
cer ti fi ca ção de ori gem, in te gri da de e au ten ti ci da de
dos do cu men tos ele trô ni cos en vi a dos para pu bli ca -
ção no Diá rio Ofi ci al da União, cer ti fi ca ção esta que
é ain da hoje uti li za da. 

O Ce pesc pos sui vá ri os pro du tos à dis po si ção
dos ór gãos do Go ver no bra si le i ro in te res sa dos. Den -
tre eles po de ria des ta car uma so lu ção crip to grá fi ca
na ci o nal para uso em mi cro com pu ta do res, a qual per -
mi te ci frar tex tos, ima gens, pla ni lhas, ba ses de da dos, 
di re tó ri os etc; equi pa men to para ci frar li nhas de trans -
mis são de da dos em tem po real, com ve lo ci da de de
até 2 me gaby tes por se gun do; te le fo ne do ta do de alto
ní vel de se gu ran ça, com crip to gra fia e ge ren ci a men to 
de cha ves to tal men te de sen vol vi dos no Ce pesc, no
qual são uti li za das as téc ni cas avan ça das de pro ces -
sa men to di gi tal de si na is, o que tor na im pos sí vel a in -
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ter cep ta ção da co mu ni ca ção fe i ta por in ter mé dio des -
se apa re lho. 

Além des ses, exis te, em fase fi nal de de sen vol -
vi men to e em iní cio do pro ces so de pro du ção-pi lo to,
um mó du lo crip to grá fi co in ter no de alto de sem pe nho,
des ti na do a ci frar gran des vo lu mes de da dos em mi -
cro com pu ta do res, como tam bém a pro te ger o trá fe go
de da dos e in for ma ções em am bi en te de re des cor po -
ra ti vas ou pú bli cas. 

Como uni da de da Abin, o Ce pesc está su je i to a
me ca nis mos e re gras de con tro le e fis ca li za ção no
âm bi to dos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, con for me 
es ta be le ci do pela Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, que cri ou a Abin e o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li -
gên cia. Além dis so, suas ati vi da des su bor di nam-se
aos prin cí pi os éti cos e mo ra is exi gi dos de to dos os
que exer ci tam a ati vi da de de in te li gên cia de Esta do. 

A vin cu la ção do Ce pesc a um ór gão da Pre si -
dên cia da Re pú bli ca, o nos so Ga bi ne te de Se gu ran ça 
Insti tu ci o nal por in ter mé dio da Abin, deve-se à sua
mis são prin ci pal e à ma ne i ra como apóia o em pre go
dos me i os de pro te ção das co mu ni ca ções de di ver -
sas es tru tu ras do Esta do. Como de cor rên cia, seu po -
si ci o na men to deve ser o mais pró xi mo pos sí vel da
fon te de po der co mum de seus usuá ri os, dos qua is
deve me re cer con fi an ça e cre di bi li da de, e me re ce. 

Ten do em vis ta a na tu re za de suas ati vi da des e
a fan tás ti ca ve lo ci da de de evo lu ção da mi cro e le trô ni -
ca e da in for má ti ca, faz-se ne ces sá rio que o Ce pesc
in te ra ja com ou tras co mu ni da des de pes qui sa e de -
sen vol vi men to aca dê mi cas e em pre sa ri a is. Ne las, o
Cen tro ob tém co nhe ci men tos im por tan tes para o
cum pri men to de suas atri bu i ções. 

No Pro je to “Voto Infor ma ti za do”, ini ci a do em
1995, sob a co or de na ção e res pon sa bi li da de do Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, o Ce pesc foi so li ci ta do a de -
sen vol ver um sis te ma de se gu ran ça crip to grá fi ca
para ga ran tir a in vi o la bi li da de dos re sul ta dos no mo -
men to da trans mis são dos vo tos de cada se ção ele i -
to ral para os com pu ta do res to ta li za do res, após, lo gi -
ca men te, a sua apu ra ção na se ção. 

Na ver da de, o pro gra ma foi pro je ta do para ga -
ran tir que os da dos não se jam adul te ra dos, e não
para tor ná-los si gi lo sos. Os da dos pro te gi dos são de
co nhe ci men to pú bli co, vis to que cons tam do bo le tim
de urna. 

Eu gos ta ria de re pe tir esse pa rá gra fo: na ver da -
de, o pro gra ma foi pro je ta do para ga ran tir que os da -
dos não se jam adul te ra dos, e não para tor ná-los si gi -
lo sos. Os da dos pro te gi dos são de co nhe ci men to pú -
bli co, vis to que cons tam do bo le tim de urna. 

O Ce pesc pro du ziu um mó du lo crip to grá fi co
em pre ga do ape nas para a ci fra ção. Após a vo ta ção
em cada se ção ele i to ral, esse mo de lo ci fra o bo le tim
de urna e o ar ma ze na em um dis que te. Este é in se ri -
do num com pu ta dor no pró prio lo cal da se ção, por
meio do qual os da dos ci fra dos são trans mi ti dos para
os com pu ta do res to ta li za do res do TSE, onde são de -
ci fra dos. 

O pro gra ma uti li za do na urna para o voto ele trô -
ni co foi de sen vol vi do pelo TSE. O Ce pesc não par ti ci -
pou nem teve qual quer in ge rên cia no de sen vol vi men -
to des se pro gra ma. Sua par te foi ape nas pro vi den ci ar
o mó du lo crip to grá fi co que os téc ni cos do Tri bu nal,
diga-se de pas sa gem, de al tís si ma com pe tên cia, in -
se ri ram no pro gra ma res pon sá vel por toda a vo ta ção. 

Além dis so, o Ce pesc não de tém as cha ves crip -
to grá fi cas uti li za das para ci frar os re sul ta dos. Essas
cha ves são ge ra das e ad mi nis tra das ape nas pelo
TSE. O al go rit mo de sen vol vi do pelo Cen tro como par -
te do mó du lo crip to grá fi co é en tre gue ao TSE. A cada
ele i ção é ge ra do um novo al go rit mo. 

Uti li zan do uma fi gu ra de lin gua gem, o mó du lo
crip to grá fi co pode ser com pa ra do a um co fre, do qual
o fa bri can te de i xa ao seu cli en te o di re i to de es co lher
o se gre do que o abri rá. 

Por tan to, é ne ces sá rio que fi que cla ra a dis tin -
ção en tre o pro gra ma res pon sá vel pela vo ta ção e to -
ta li za ção dos vo tos, cuja res pon sa bi li da de pelo de -
sen vol vi men to de exe cu ção é do TSE, e o mó du lo
crip to grá fi co, cuja fun ção é ape nas ga ran tir a se gu -
ran ça da trans mis são dos da dos.

Ou tra afir ma ção cons tan te men te ve i cu la da é a
de que o pro gra ma de crip to gra fia ela bo ra do pelo Ce -
pesc é se cre to e ape nas este o co nhe ce, po den do,
as sim, in te ra gir com o sis te ma ope ra ci o nal da urna
ele trô ni ca e adul te rar os re sul ta dos da vo ta ção. Tal
as ser ti va é tam bém des pro vi da de ve ra ci da de, uma
vez que o TSE co nhe ce o có di go-fon te do mó du lo
crip to grá fi co. Além dis so, em fe ve re i ro des te ano, o
Ce pesc co lo cou o pro gra ma, em sua to ta li da de, à dis -
po si ção de uma co mis são de pro fes so res-dou to res
da Uni ver si da de de Cam pi nas (Uni camp), ins ti tu i ção
pú bli ca de re co nhe ci da ca pa ci da de téc ni ca, e es ta rá
aber to para quem quer que o TSE in di que e seja cre -
den ci a do para co nhe ci men to do pro gra ma.

Essa co mis são, re fe ri da em seu Re la tó rio Fi nal
de Ava li a ção do Sis te ma Infor ma ti za do de Ele i ções
do TSE, cer ti fi ca e con clui que a crip to gra fia do Ce -
pesc é ro bus ta e não in ter fe re nos vo tos dos ele i to res, 
nem os adul te ra.
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Em maio de 2001, tive o pra zer de com pa re cer à 
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
da Câ ma ra dos De pu ta dos para, jun to com téc ni cos
do Ce pesc, res pon der às ques tões dos Par la men ta -
res. Tal exer cí cio de trans pa rên cia ser viu para es cla -
re cer so bre a le gi ti mi da de da par ti ci pa ção do Cen tro
no pro ces so ele i to ral.

Com a apro xi ma ção das ele i ções, faz-se ne ces -
sá rio, no va men te, pres tar con tas à so ci e da de so bre a
par ti ci pa ção da Abin, por in ter mé dio do Ce pesc, nas
ele i ções de 2002, evi tan do, as sim, que o nome da ins -
ti tu i ção seja as so ci a do a in for ma ções in cor re tas. É o
que es ta mos aqui, com mu i ta sa tis fa ção, fa zen do.

Fi na li zo, di zen do que a crip to gra fia des sa vo ta -
ção em urna ele trô ni ca está exa ta men te onde de ve ria 
es tar: com o Ser vi ço de Inte li gên cia do Esta do bra si -
le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to

obri ga do, Mi nis tro Alber to Men des Car do so, pela es -
cla re ce do ra ex po si ção.

Pas so a pa la vra, de ime di a to, ao Pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Mi nis tro Nel son Jo bim.

Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Per mi ta-me ape nas, Sr. Pre si den te, se pos sí vel, so li -
ci tar có pia do pro nun ci a men to do Mi nis tro Ge ne ral
Alber to Men des Car do so para ser dis tri bu í da aos Par -
la men ta res.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – A Pre si -
dên cia so li ci ta à Se cre ta ria que pro vi den cie có pi as da 
ex po si ção lida pelo Mi nis tro Alber to Men des Car do so, 
pon do-as à dis po si ção dos Srs. Se na do res e De pu ta -
dos e da im pren sa.

Tem a pa la vra S. Exª o Mi nis tro Nel son Jo bim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Pre si den te des ta

Co mis são, De pu ta do Aldo Re be lo, Srs. De pu ta dos,
Sr. Ge ne ral Alber to Men des Car do so, Srs. Se na do -
res, mi nhas se nho ras e meus se nho res, aten den do à
de ter mi na ção do Pre si den te des ta Co mis são e do
Pre si den te da Co mis são Espe ci al de Re for mas Po lí ti -
cas, De pu ta do João Alme i da, com pa re ço, como Pre -
si den te do TSE, para tra zer es cla re ci men tos aos Srs.
De pu ta dos e Se na do res des ta Co mis são Mis ta so bre
o sis te ma de vo ta ção que será ado ta do nas ele i ções
de 2002.

Essa será, se gu ra men te, Srs. De pu ta dos e Se na -
do res, a ma i or ele i ção bra si le i ra no que diz res pe i to não
só ao nú me ro de ele i to res con vo ca dos para tan to, como 
tam bém ao nú me ro de can di da tos e de va gas.

São 115.268.327 ele i to res no Bra sil. Hou ve um
au men to de 4,9% em re la ção ao ele i to ra do do ano
2000. Nas ele i ções mu ni ci pa is, os ele i to res fo ram
con vo ca dos para de po si tar e pro mo ver vo tos a dois ti -
pos de can di da tos: ve re a dor e pre fe i to. Em 2002, te re -
mos uma ele i ção com seis car gos em dis pu ta, os qua -
is anun cio pela or dem de vo ta ção na urna ele trô ni ca:
De pu ta do Fe de ral, De pu ta do Esta du al, pri me i ro Se -
na dor, se gun do Se na dor, Go ver na dor e Pre si den te
da Re pú bli ca. Para o ato de vo tar, o ele i tor terá que
pro ce der à com po si ção de seis nú me ros. Para tan to,
de ve rá o ele i tor re cor rer a 19 al ga ris mos, o que sig ni -
fi ca que o ele i tor de ve rá di gi tar e pres si o nar o te cla do
al fa nu mé ri co da urna 19 ve zes, in ter pe la das es tas 19
ve zes por 6 pres sões na te cla ver de da urna ele trô ni -
ca, que cor res pon de ao ato de vo tar - leia-se con fir -
ma ção do voto. Isso sig ni fi ca que o ele i tor de ve rá
pres si o nar os te cla dos da urna 25 ve zes. Essa cir -
cuns tân cia fez com que viés se mos a fa zer al gu mas
al te ra ções no la yout da urna, ou seja, no la yout do
am bi en te de vo ta ção. Obser vem que a dis tin ção fun -
da men tal que ha via, no sis te ma de vo ta ção tra di ci o -
nal de urna de lona, era exis ti rem dois uni ver sos ou
lo ca is dis tin tos na mesa ele i to ral: um era o lo cal em
que o ele i tor com pu nha o voto, ou seja, pre en chia a
cé du la úni ca, que era a ca bi ne in de vas sá vel, e o ou tro 
era o lo cal em que o ele i tor vo ta va pro pri a men te, ou
seja, co lo ca va o voto den tro da urna de lona. Esses
dois am bi en tes de sa pa re cem com o sis te ma ele trô ni -
co de vo ta ção, pas san do a com por um am bi en te só,
que é o da urna ele trô ni ca. São dois atos que se pra ti -
cam na urna de for ma dis tin ta: um é a com po si ção do
voto e ou tro é o ato de vo tar.

Pre ten do, por de ter mi na ção dos Srs. Pre si den tes
des tas Co mis sões, De pu ta dos Aldo Re be lo e João
Alme i da, fa zer uma de mons tra ção de como isso se dá
des de o iní cio do pro ces so de ela bo ra ção dos pro gra -
mas de in for má ti ca para ele i ção até a di vul ga ção fi nal
dos re sul ta dos. Daí por que peço per mis são ao Sr. Pre -
si den te para fa zer a ex po si ção fora des ta ban ca da, a fim 
de ex por jun to à pró pria urna ele trô ni ca.

Ve jam, Srs. Se na do res e De pu ta dos, ba si ca -
men te, 120 dias an tes das ele i ções já ocor reu esse
ato, ou seja, no dia 6 de ju nho des te ano, re u ni ram-se
no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral os re pre sen tan tes in di -
ca dos pe los par ti dos po lí ti cos para re ce be rem do Tri -
bu nal a apre sen ta ção das de fi ni ções para o de sen vol -
vi men to dos pro gra mas de in for má ti ca e a in te gra ção
des ses pro gra mas. São 8, ba si ca men te, os pro gra -
mas ope ra dos para efe i to ele i ção: o pri me i ro é o ca -
das tro de ele i to res, que é man ti do pelo Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral; o se gun do é o de re gis tro de can di da tu -
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ras; o ter ce i ro é o do ge ra dor de mí dia para a gra va -
ção dos flash cards que va mos a se guir de mons trar; o
quar to é o pro gra ma de re cep ção dos vo tos, pro du zi -
dos pelo ele i tor; o quin to é o da to ta li za ção da urna
ele trô ni ca; o sex to é do ge ren ci a men to da zona ele i to -
ral, ou seja, a trans mis são dos bo le tins de ur nas e o
acom pa nha men to da to ta li za ção; o sé ti mo, a to ta li za -
ção dos re sul ta dos dos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra -
is, e, por fim, a di vul ga ção des ses re sul ta dos.

O que nos in te res sa nes te mo men to, ba si ca -
men te, é o pro gra ma de re cep ção de vo tos: a to ta li za -
ção da urna ele trô ni ca e a to ta li za ção dos re sul ta dos.

Apre sen ta da aos par ti dos po lí ti cos, no dia 6,
essa de fi ni ção re la ti va ao de sen vol vi men to e à in te -
gra ção dos pro gra mas, fa re mos uma se gun da re u -
nião com os par ti dos po lí ti cos, por de ter mi na ção da
lei, 60 dias an tes da ele i ção. Essa au diên cia pú bli ca
com os par ti dos po lí ti cos re a li zar-se-á no dia 6 de
agos to do cor ren te ano, quan do será fe i ta a apre sen -
ta ção, pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral – e isso se dá,
mais ou me nos, num to tal de cin co dias –, das ver -
sões fi na is de to dos os pro gra mas, in clu si ve das as si -
na tu ras di gi ta is des ses pro gra mas.

Nes te ano, ten do em vis ta todo o de ba te que
ocor reu, far-se-á tam bém a apre sen ta ção – nes ses
cin co dias, que se ini ci am no dia 6 de agos to – dos
mó du los crip to grá fi cos si mé tri cos e do mó du lo crip to -
grá fi co as si mé tri co. Ou seja, nes sa re u nião do dia 6,
que se es ten de rá por cin co dias, os par ti dos po lí ti cos
de ve rão cre den ci ar per so na gens e pes so as ga ba ri ta -
dos e por eles cre den ci a dos para exa mi nar os dois
mó du los crip to grá fi cos, em toda a sua ex ten são, com
o com pro mis so des ses per so na gens de man ter o si -
gi lo das in for ma ções co nhe ci das, já que esse mó du lo
crip to grá fi co é exa ta men te um dos ins tru men tos de
se gu ran ça do pro ces so de urna ele trô ni ca. Não ha ve -
rá, por tan to, ne nhum pro gra ma que não será exa mi -
na do pe los par ti dos po lí ti cos. Se rão exa mi na dos os
pro gra mas de fi ni ti vos e tam bém to dos os pro gra mas
e to dos os mó du los crip to grá fi cos.

Para os se nho res te rem uma idéia, esse aqui,
Se na dor Edu ar do Su plicy, é um exem plo do có di -
go-fon te que será exa mi na do pe los téc ni cos in di ca -
dos pe los par ti dos. Esse exa me é fe i to lon ga men te. É
exa mi na da tam bém a as si na tu ra di gi tal dos có di -
gos-fon te, e te mos aqui um ou tro exem plo. É exa mi -
na do o có di go exe cu tá vel dos pro gra mas – to dos eles
na lin gua gem clás si ca de in for má ti ca –, como tam -
bém é exa mi na da a as si na tu ra di gi tal des ses pro gra -
mas. E tudo isso é fe i to com ab so lu ta trans pa rên cia,
para o co nhe ci men to de to dos os mem bros dos par ti -
dos po lí ti cos que in di ca rem re pre sen tan tes, uma vez,

Srs. Se na do res e De pu ta dos, que não são to dos os
par ti dos que têm o há bi to de com pa re cer pe ran te o
Tri bu nal para es sas ati vi da des de na tu re za ri go ro sa -
men te téc ni ca.

Após a ve ri fi ca ção des ses pro gra mas, quer dos
có di gos-fon te, quer dos mó du los crip to grá fi cos, es -
ses pro gra mas e o mó du lo crip to grá fi co se rão ho mo -
lo ga dos pe los par ti dos, para efe i to do iní cio do pro -
ces so de con cre ti za ção do sis te ma de vo ta ção. Ime di -
a ta men te de po is da ho mo lo ga ção, es ses pro gra mas
são com pi la dos; dos pro gra mas-fon te, com pi lam-se
os pro gra mas exe cu tá ve is, in clu si ve os mó du los crip -
to grá fi cos que são es ta be le ci dos nes ses pro gra mas.
É fe i ta a gra va ção dos pro gra mas-fon te e dos mó du -
los crip to grá fi cos em lin gua gem de co di fi ca ção e a
gra va ção dos pro gra mas exe cu tá ve is em sis te ma bi -
ná rio, a as si na tu ra di gi tal dos pro gra mas, com cha ves 
pri va das e cha ves pú bli cas, a gra va ção des ses pro -
gra mas exe cu tá ve is em CD-ROM e a au ten ti ca ção
des ses CD-ROM por to dos, com a co lo ca ção em um
en ve lo pe la cra do, por que a base do sis te ma são es -
ses pro gra mas.

Fe i to isso, es ses pro gra mas são en vi a dos por
pa co tes aos Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is, onde são
fe i tas as mon ta gens das ta be las de can di da tos e de
ele i to res, con si de ran do a cir cuns tân cia de que os ele -
i to res e os can di da tos são os que con cor rem na que le
Esta do. Por tan to, a ta be la é mon ta da pelo Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral.

Fe i to isso, em au diên cia pú bli ca con vo ca da pelo 
Tri bu nal Ele i to ral e na pre sen ça dos par ti dos, car re -
gam-se os cha ma dos flash cards de car ga, ge ram-se 
es ses flash cards para que car re guem as ur nas ele -
trô ni cas. Obser vem que, para den tro dos flash cards
de car ga, di ri gem-se os pro gra mas de tes te da urna
ele trô ni ca, o pro gra ma de emis são da “ze ré si ma”, o
pro gra ma de re cep ção de voto, o pro gra ma de to ta li -
za ção dos re sul ta dos. Todo esse pro ce di men to é re a -
li za do na pre sen ça de to dos os par ti dos, in clu si ve
com a ta be la de can di da tos e de ele i to res. Essa é a
ge ra ção dos flash cards de car ga. 

Ime di a ta men te após a ge ra ção dos flash cards
de car ga, de ter mi na-se uma nova data para que se -
jam car re ga das as ur nas ele trô ni cas, ou seja, para
que todo o sis te ma ini ci a do no Tri bu nal Su pe ri or Ele i -
to ral in gres se nes sa má qui na para, en tão, vo tar mos.
Esse pro ce di men to cha ma-se “a car ga da urna ele trô -
ni ca”, que é fe i ta em au diên cia pú bli ca com os par ti -
dos po lí ti cos. 

Uti li zam-se, para ge ra ção e para car ga des sas
ur nas, os flash cards de car ga es ta be le ci dos e ge ra -
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dos an te ri or men te. Gera-se tam bém uma ta be la de
cor res pon dên cia en tre a urna ele trô ni ca e sua car ga
res pec ti va, a qual cor res pon de à gra va ção da iden ti fi -
ca ção da urna ele trô ni ca, por que cada uma de las tem 
uma iden ti fi ca ção, data e ho rá rio de car ga que in te -
gra rá o sis te ma de to ta li za ção, de tal for ma que esse
sis te ma iden ti fi ca a urna da qual vêm os da dos para
es ta be le cer a cor res pon dên cia en tre a urna que está
aqui e a re cep ção dos da dos no sis te ma de to ta li za -
ção fi nal.

Nes sa ses são, após essa car ga, faz-se um tes -
te: 3% des sas ur nas são sor te a das ale a to ri a men te e 
os par ti dos po lí ti cos e o Tri bu nal Re gi o nal fa zem
uma si mu la ção de vo ta ção, com emis são de “ze ré si -
mas”, com vo tos e com emis são de bo le tins de urna,
ou seja, o re sul ta do. É um tes te para ve ri fi car se o
fun ci o na men to da urna cor res pon de a toda a pre vi -
são ini ci al. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR) –
(Ina u dí vel. Fora do mi cro fo ne.)

O SR. NELSON JOBIM – Em cada Tri bu nal Re -
gi o nal. To das es sas ses sões são nos Tri bu na is Re gi o -
na is, De pu ta do Ha uly, por que cada Esta do do País
tem a com po si ção de can di da tos dis tin ta, uma vez
que a co in ci dên cia só se dá quan to aos can di da tos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. No mais, são os can di da -
tos das ele i ções que se re a li zam nos Esta dos.

Fe i ta a car ga das ur nas, é en tre gue aos par ti dos 
po lí ti cos uma có pia da ta be la de cor res pon dên cia, la -
vra da uma ata cir cuns tan ci a da da car ga fi xa da, para
dar pu bli ci da de, e ain da o ar qui va men to dos com pro -
van tes de car gas nos tri bu na is e nos car tó ri os ele i to -
ra is. La cra-se a urna em to dos os seus am bi en tes. É
fe i ta uma la cra ção com ple ta dos am bi en tes da urna,
in clu si ve da por ta do dis que te com o re sul ta do da vo -
ta ção, da por ta do flash card ex ter no, da en tra da do
te cla do al fa nu mé ri co, dos co nec to res ex ter nos do
mi cro tri bu nal, das ur nas ele trô ni cas e do fone de ou -
vi do, já que essa urna dis põe de um sis te ma para ce -
gos e para de fi ci en tes au di ti vos. É pos sí vel uti li za -
rem-se fo nes para que o cego, além de iden ti fi car
pelo sis te ma bra i le, que está no te cla do, tam bém
ouça o que está fa zen do. Por ou tro lado ain da, no
mó du lo da urna ele trô ni ca 2002, que já tem um mó -
du lo para a im pres são do voto, tam bém se faz a la -
cra ção des se am bi en te de im pres são. To dos os la -
cres são as si na dos pelo juiz de di re i to, pelo Mi nis té rio 
Pú bli co e pe los par ti dos po lí ti cos. 

É iden ti fi ca da a urna ele trô ni ca. Nela pró pria se
dá a iden ti fi ca ção e é con di ci o na da e de vi da men te ar -
ma ze na da até a sua dis tri bu i ção no dia da vo ta ção.
Essa dis tri bu i ção é fe i ta pe los Tri bu na is Re gi o na is

Ele i to ra is. Qu an to à dis tri bu i ção, de pen den do do ta -
ma nho do Esta do, es sas ur nas po dem es tar to das
con cen tra das na ca pi tal, como é o caso, por exem plo,
de Ser gi pe, mas já não é o caso de São Pa u lo, onde
exis tem vá ri os lo ca is em que se pra ti cam es ses atos,
exa ta men te por que te mos con di ções de ar ma ze nar
es sas ur nas em vá ri os lo ca is, mais pró xi mos às se -
ções ele i to ra is, para dis tri bu i ção no dia da ele i ção.

Aqui vem, di ga mos, a par te mais re le van te, que
é o que se pas sa no dia da vo ta ção. A pri me i ra ino va -
ção que te mos nes te ano é que, em de cor rên cia da lei 
re cen te men te apro va da, que va mos ado tar e já im -
plan tar nas ele i ções de 2002, no dia an te ri or à vo ta -
ção, é fe i to um sor te io de duas ur nas em cada Esta do
- uma, pre fe ren te men te da ca pi tal e ou tra do in te ri or.
Essas ur nas são re co lhi das aon de vai se fa zer, du ran -
te todo o dia da vo ta ção, a co me çar às 7 ho ras da ma -
nhã e en cer ran do às 5 ho ras da tar de, uma vo ta ção
pa ra le la. O que sig ni fi ca essa vo ta ção pa ra le la? Sig -
ni fi ca que, no TSE, te re mos a urna sor te a da, já que
essa urna é igual a to das as de ma is. À fren te des sa
urna, ha ve rá um sis te ma de fil ma gem e, ao lado, um
sis te ma de mi cro para in for ma ção. Os par ti dos po lí ti -
cos, du ran te o mo men to des sa cha ma da vo ta ção pa -
ra le la, pre en che rão as an ti gas cé du las úni cas com os 
can di da tos es co lhi dos por eles. Essas cé du las são
co lo ca das den tro de uma urna de lona e, logo após,
tira-se uma cé du la, que é di gi ta da no mi cro la te ral – e
tudo isto, tam bém, fil ma do. O mi cro toma os da dos –
por que esse mi cro é um so ma dor e um to ta li za dor – e
im pri me a cé du la tal qual foi fe i to o voto. To ma da essa
cé du la im pres sa, tra ce à fren te da urna ele trô ni ca,
tam bém, fil ma da, co lo ca-se na fren te e um fun ci o ná -
rio do TSE, co me çam-se a di gi tar, em voz alta, os nú -
me ros cor res pon den tes àque la cé du la e vota-se. E,
as sim, su ces si va men te, du ran te todo o dia. No fi nal
do dia, a apu ra ção é fe i ta nes sa urna ele trô ni ca: im pri -
me-se o BU de apu ra ção des sa urna ele trô ni ca, o re -
sul ta do dos da dos que fo ram le va dos ao mi cro de
soma e ve ri fi cam-se as pla ni lhas dos par ti dos que
são dis tri bu í das pe los seus fis ca is, que vão ano tan do
os vo tos. Ve ri fi ca-se a co in ci dên cia en tre aque le re -
sul ta do do mi cro com este re sul ta do do bo le tim da
urna e o das pla ni lhas dos par ti dos, para de mons trar,
exa ta men te, que o re sul ta do que aqui se deu é igual
ao que lá está, o que dará se gu ran ça e trans pa rên cia
nes se pro ces so. 

Ago ra, ve ja mos o que se ocor re, pas so a pas so,
no dia da vo ta ção: às 7 ho ras da ma nhã, o re ló gio in -
ter no da urna ele trô ni ca, blo que a do, faz a urna fun ci o -
nar. Ela co me ça a fun ci o nar, ri go ro sa men te, às 7 ho -
ras da ma nhã do Esta do ou mu ni cí pio onde está lo ca -
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li za da, res pe i ta da, evi den te men te, a não-co in ci dên -
cia e os fu sos ho rá ri os de cor ren tes do Esta do do Acre 
e do Esta do de Ron dô nia.

Na que le pri me i ro ato a ser pro ce di do pelo Pre si -
den te da Mesa, de emis são da “ze ré si ma”, ele abre a
urna, di gi ta o seu có di go e pas sa a im pri mir o que
cha ma mos de “ze ré si ma”. O que é a “ze ré si ma”? É a
de mons tra ção ini ci al da to ta li da de dos no mes dos
can di da tos que po dem ser vo ta dos nes sa urna ele trô -
ni ca e a cons ta ta ção de que no sis te ma não está lan -
ça do ne nhum voto para ne nhum des ses can di da tos.
O Bo le tim Ze ré si ma cor res pon de a um re la tó rio com -
ple to de to dos os can di da tos que, nes ta urna, po dem
ser vo ta dos e apa re ce rá a re la ção de to dos os seus
no mes. Fe i ta essa “ze ré si ma”, ela é con fe ri da pe los
fis ca is dos par ti dos, ve ri fi ca-se a exis tên cia dos no -
mes dos can di da tos e, tam bém, dos nú me ros zero,
cor res pon den tes ao lado de cada nome.

Fe i to isso, co me ça-se o pro ces so de vo ta ção.
Isso cor res pon de às 8 ho ras da ma nhã. Co me ça-se o
pro ces so de vo ta ção de que for ma? O ele i tor iden ti fi -
ca-se com seu tí tu lo de ele i tor pe ran te o pre si den te
da mesa. O pre si den te da mesa di gi ta o nú me ro do tí -
tu lo no mi cro ter mi nal que está pró xi mo, jun to à mesa,
e dis tan te o su fi ci en te des ta urna ele trô ni ca. Se ele
con fir ma, ou seja, se o nú me ro do tí tu lo de ele i tor co -
in ci de com a ta be la de ele i to res que po dem vo tar na -
que la se ção, a urna ele trô ni ca pre pa ra-se, por tan to,
para re ce ber os vo tos cor res pon den tes. E o ele i tor co -
me ça, en tão, a di gi tar os vo tos.

Aqui vem a pri me i ra ino va ção. No iní cio, eu dis -
se que tí nha mos no sis te ma de urna tra di ci o nal dois
am bi en tes: o de com po si ção do voto e o am bi en te de
vo tar em la dos di fe ren tes. Dis se ain da que o am bi en te 
de com po si ção do voto era de no mi na do de ca bi ne in -
de vas sá vel e o am bi en te de vo tar era a pró pria urna
em que se co lo ca va o voto – há que se fa zer uma dis -
tin ção fun da men tal. O ele i tor, no sis te ma an ti go, den -
tro da ca bi ne in de vas sá vel, pre en chia a sua cé du la
úni ca: to ma va a cé du la úni ca e di ri gia-se, de po is de
pre en chi da, ao sis te ma de urna. Se ele vi es se a mor -
rer ou ti ves se al gum pro ble ma an tes des te ato, não te -
ria vo ta do. Nin guém po de ria to mar esta cé du la e co lo -
car na urna no seu lu gar, por que ele ain da não te ria
vo ta do. O ato de vo tar se ria o de co lo cá-lo den tro da
urna – e só ele po de ria fazê-lo, já que o sis te ma bra si -
le i ro não ad mi te voto por re pre sen ta ção, ou seja, que
ou tra pes soa co lo que o voto den tro da urna.

Evi den te men te, os se nho res sa bem que fui par -
la men tar, fui po lí ti co, e agra de ço ao Pre si den te des ta
Co mis são a pos si bi li da de de vol tar ao ple ná rio da Co -
mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, da qual fui pre si -

den te em 1989, em bo ra mi nha fo to gra fia lá es te ja ir re -
co nhe cí vel. O tem po pas sou.

O ele i tor di ri gia-se à ca bi ne in de vas sá vel, De pu -
ta da Yeda, e a fe cha va. A ca bi ne po dia ser uma mesa
co ber ta por um len çol. Lá pre en chia o voto com tran -
qüi li da de. Qu an do se in tro du ziu o sis te ma de urna
ele trô ni ca, o am bi en te de com por o voto e o am bi en te
de vo tar era o mes mo, já que o am bi en te de com po si -
ção do voto é esse te cla do al fa nu mé ri co e o am bi en te
de vo tar é a te cla ver de de con fir ma ção. 

O que acon te ceu? Co me ça mos a ter uns bi om -
bos de pa pe lão ocul tan do a urna ele trô ni ca. Lem -
brem-se dis to. (Era algo mais ou me nos des ta al tu ra
que ti nha a la te ra li da de, o fun do e o lado, aber ta essa
pon ta.) Qual foi a ex pe riên cia que o tri bu nal ad qui riu
nes sas qua tro ele i ções in for ma ti za das?

A tra di ção do ele i to ra do bra si le i ro, quer que i ra -
mos ou não, é ir dis pu tar ele i ção ma jo ri tá ria. Por isso
a lei re la ta da por João Alme i da es ta be le ceu que, na
urna ele trô ni ca, pri me i ro, vota-se nos can di da tos pro -
por ci o na is, de po is se vota nos can di da tos ma jo ri tá ri -
os, para as se gu rar que o ele i tor, an tes de vo tar para
go ver na dor, pre fe i to ou pre si den te, pri me i ro vote nos
de pu ta dos. Isso veio da ex pe riên cia an te ri or, por que a 
con cen tra ção de vo tos nu los e bran cos nas ele i ções
tra di ci o na is an te ri o res, pelo sis te ma de cé du la úni ca,
era toda nos can di da tos pro por ci o na is e uma me nor
con cen tra ção de vo tos nu los e bran cos nos can di da -
tos ma jo ri tá ri os.

Obser va mos, Srs. De pu ta dos e Srs. Se na do res,
que, na urna ele trô ni ca, em 1998, quan do hou ve uma
ele i ção com cin co car gos dis pu ta dos – não sei se
como hoje, por que um ter ço do Se na do se re com pu -
nha na ele i ção de 1998 -, ti ve mos uma con cen tra ção
de vo tos nu los e bran cos no can di da to a Se na dor.
Lem brem-se da or dem à épo ca: De pu ta do Fe de ral,
De pu ta do Esta du al, Go ver na dor, Pre si den te, Se na -
dor. O Se na dor era o úl ti mo vo ta do na or dem da que la
épo ca. Re sul ta do: con cen tra ram-se os vo tos nu los e
bran cos à me di da que o ele i tor avan ça va no pro ces so 
de vo ta ção. Daí in ver teu-se a ló gi ca tra di ci o nal: a con -
cen tra ção deu-se nos ma jo ri tá ri os e hou ve me nor
con cen tra ção nos pro por ci o na is.

Iden ti fi ca mos a ca u sa. Lem brem-se da cena: o
ele i tor iden ti fi ca-se, o pre si den te da mesa di gi ta o nú -
me ro do voto do ele i tor, é aber ta a urna para vo tar –
no sen ti do me ta fó ri co da ex pres são –, e o ele i tor se
di ri ge para o lo cal em que está a urna ele trô ni ca. A
urna es ta va aqui – nor mal men te, uti li za vam-se sa las
de aula, en tão, era uma mesa es co lar –; ele se cur va -
va pe ran te a urna e ti nha ocul ta do da vi si bi li da de dos
de ma is o seu an te bra ço e a sua mão. O que ocor ria?
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Ele vo ta va no De pu ta do Fe de ral, olha va para cima e
via a fila. E lá es ta va o De pu ta do Ha uly, fa zen do um si -
nal para que ele apu ras se, por que que ria ir para Ca i o -
bá. Não sei bem o gos to, mas ele ia para Ca i o bá para
pes car. E fa zia um si nal: “apu ra com isso aí”.

De ou tro lado, esse mes mo ele i tor, de po is de
vo tar para De pu ta do Fe de ral, co me ça va a vo tar para
Pre si den te, mas olha va para o lado e en xer ga va um
fis cal de par ti do – e, ten do em vis ta esse mo de lo, di -
mi nu iu-se mu i to a fun ção pri mi ti va dos fis ca is de par -
ti do. Esta va lá o João Alme i da, olhan do para o can di -
da to, por que ha via apos ta do com o Ola vo para sa ber
o tem po em que cada ele i tor vo ta va. E es ta va ele, com 
um sis te ma de cro nô me tro, con tro lan do o voto que
Yeda Cru si us es ta va fa zen do. E a Yeda as sus ta va-se
com aqui lo.

Ou seja, essa vi si bi li da de do ele i tor, na ses são
ele i to ral, cri a va um am bi en te de cons tran gi men to. E,
no mo men to em que er ra va o voto, o ele i tor, as sus ta -
do com a pres são de Ha uly, que que ria pes car, e com
o tem po que Ola vo e João Alme i da ha vi am apos ta do,
pre fe ria, em vez de cor ri gir o voto, can ce lá-lo. Con fir -
mar o voto, anu lan do-o.

Ha via tam bém ou tra pos si bi li da de: não era só o
tem po que João ti nha apos ta do com o Ola vo, mas sa -
ber tam bém qua is vo tos es ta vam sen do pos tos. Fi ca -
vam, en tão, to dos com o olho gru da do no ele i tor, para
sa ber o mo vi men to do seu bra ço, por que, se di gi tas se 
as sim, ti nha vo ta do no “11”; se fi zes se um mo vi men to
as sim, po de ria ter vo ta do no “17”; se fi zes se um mo vi -
men to as sim, po de ria ter vo ta do no “13”. E Ola vo e
João fi ca vam ano tan do as suas apos tas para o fim do
re sul ta do. Isso in du zia, Se na dor Edu ar do Su plicy, o
ele i tor, que que ria se ver li vre da qui lo.

Além do mais, o ele i tor fi ca va cons tran gi do de
re cor rer a uma cola, a uma ne ces sá ria cola, ou seja,
um lem bre te dos nú me ros dos vo tos que ti nha que
dar, por que, ve jam bem, na épo ca, lem brar-se de cin -
co nú me ros – e, ago ra, em 2002, de seis nú me ros, 19
al ga ris mos – não é fá cil. É ab so lu ta men te ne ces sá rio
que ele leve uma me mó ria. E, se ele não pode re ti -
rá-la, como fa zia à épo ca da ca bi ne in de vas sá vel, em
que to dos nós – e eu fiz isso – im pri mía mos o nos so
san ti nho em cujo ver so es ta va a cé du la, com o pre en -
chi men to já pos to e com os nú me ros res pec ti vos –
não era as sim? –; ele fica cons tran gi do.

Com isso, o Tri bu nal re sol veu le van tar o bi om bo.
Então, va mos ter, nes ta ele i ção, uma ocul ta ção do
ele i tor no mo men to de vo tar. Ele cur va-se pe ran te a
urna e não é vis to por nin guém nem vê nin guém. Te -
re mos, en tão, um bi om bo de pa pe lão bem mais alto -
não tão alto como eu - que pos si bi li te ao ele i tor ti rar

do seu bol so a sua me mó ria e não so frer a pres são
nem de Ha uly nem de João Alber to. Isso lhe as se gu ra 
vo tar com trans pa rên cia. 

Na ele i ção de 1998, o gran de pro ble ma era que
o se na dor era o quin to vo ta do. E é bom lem brar que o
se na dor não está su je i to a se gun do tur no, ele é o
mais vo ta do. Não se exi ge ma i o ria ab so lu ta para o se -
na dor. Isso sig ni fi ca que o voto nulo para se na dor é
um pre ju í zo ab so lu to. Para go ver na dor e Pre si den te,
os vo tos nu los ou bran cos re pre sen tam um pre ju í zo
me nor, por que ain da po de rá ha ver re cu pe ra ção em
uma pos sí vel dis pu ta no se gun do tur no.

Foi um pro ble ma que ocor reu em Bra sí lia em
1998. Nas áre as em que ha via me nos pes so as al fa -
be ti za das, a con cen tra ção de vo tos nu los e bran cos
nas ele i ções ma jo ri tá ri as foi mu i to su pe ri or, o que não 
ocor reu no se gun do tur no, quan do ha via so men te um
voto a ser dado.

Ten ta rei se pa rar o an da men to do pro ces so de
vo ta ção. O ele i tor co me ça sua di gi ta ção e, no mo -
men to em que pres si o na o nú me ro, o si nal do nú me ro 
pres si o na do vai para um mi cro con tro la dor in ter no,
que de co di fi ca a in for ma ção cor res pon den te, por que
esse mi cro con tro la dor con tro la o te cla do do ter mi nal
da urna. Esse dado é re me ti do pelo mi cro con tro la dor
ao pro ces sa dor prin ci pal da urna, que ge ren cia a ima -
gem da tela.

Re ca pi tu lan do, ocor re a di gi ta ção, a in for ma ção
di gi ta da vai para o mi cro con tro la dor, que re me te os
da dos para o sis te ma prin ci pal, o qual re me te os da -
dos para a tela. No mo men to em que o ele i tor con fir -
mar o voto, como es tou fa zen do ago ra, é con ta bi li za -
do no sis te ma de re cep ção dos vo tos o voto dado.
Com isso é ab so lu ta men te in viá vel que, pelo sis te ma
mon ta do, pos sa o ele i tor di gi tar 123, o sis te ma prin ci -
pal com pu tar 321 e abrir a tela com 123. Para isso, se -
ria ne ces sá ria a exis tên cia de sis te mas de con ver são
en tre o mi cro con tro la dor, o sis te ma prin ci pal e a tela.
Esses sis te mas são ab so lu ta men te iden ti fi cá ve is pe -
los par ti dos po lí ti cos no exa me dos pro gra mas exe cu -
tá ve is na que le pe río do de 60 dias.

Por isso, o la u do da Uni ver si da de de Cam pi nas
diz que o ele i tor di gi ta um nú me ro; um mi cro con tro la -
dor res pon sá vel pelo con tro le do te cla do do ter mi nal
do ele i tor en via ao pro ces sa dor prin ci pal o có di go das 
te clas pres si o na das. Como o có di go des sa te cla é
pas sa do ao pro gra ma de con tro le da vo ta ção e esse
pro gra ma é que rege na tela da urna ele trô ni ca para
con fir ma ção do ele i tor, qual quer me ca nis mo de adul -
te ra ção de te clas no mi cro con tro la dor de ve ria con tar
com ou tro me ca nis mo equi va len te no pro gra ma de
con tro le de vo ta ção. Ou seja, se di gi tas se 123 e o mi -
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cro con tro la dor con ver tes se 123 em 321, iria para o
con tro la dor prin ci pal, que com pu ta ria 231, mas pre ci -
sa ria re con ver ter 231 em 123, para mos trar na tela o
can di da to 123. De po is, pres si o na da a con fir ma ção,
essa in for ma ção te ria de ser re ver ti da para 231 para
al te rar o re sul ta do, de for ma tal que o di gi ta do não é o
com pu ta do. Isso só se ria pos sí vel fa zer se hou ves se
um sis te ma in ter me diá rio, o que é ab so lu ta men te
iden ti fi cá vel pe los par ti dos po lí ti cos quan do da aná li -
se de todo o sis te ma. Por isso, a Uni camp diz que
“esse con tro la dor tem ação li mi ta da no sis te ma e não
tem con di ções de aces sar os da dos ma ni pu la dos
pelo pro ve dor prin ci pal, gra va dos nos car tões de me -
mó ria, o que anu la, por com ple to, a pos si bi li da de, ten -
do em vis ta a mon ta gem fe i ta, de qual quer al te ra ção
en tre o di gi ta do e o com pu ta do”.

Para que se fi zes se isso, se ria pre ci so ha ver,
den tro do có di go-fon te e dos sis te mas exe cu tá ve is,
as al te ra ções pre vis tas, o que é exa mi na do pe los par -
ti dos não só no iní cio, como tam bém nos tes tes fe i tos
na vo ta ção pa ra le la, ou quan do da car ga das ur nas
ele trô ni cas.

Pros se gue a vo ta ção. To dos vão vo tan do para
de pu ta do es ta du al, con fir ma, aí vem uma ou tra al te -
ra ção da qual gos ta ria de cha mar a aten ção dos se -
nho res, que ve ri fi quei na ima gem da urna. Tí nha mos
um pro ble ma para as ele i ções de 2002: dois Se na do -
res. O ele i tor, se fi zés se mos pelo sis te ma tra di ci o nal,
vo ta ria no pri me i ro se na dor; a tela do pri me i ro se na -
dor apa ga ria, apa re cen do a tela do se gun do. Po de ria
sur gir a se guin te in da ga ção: “Mas eu já vo tei.”

Cri a do o pro ble ma. So lu ção: após um lon go diá -
lo go com os téc ni cos, como tam bém uma de mons tra -
ção aos par ti dos, que foi fe i ta pes so al men te por mim,
em vá ri os con ta tos, a tela para vo ta ção dos se na do -
res este ano terá dois cam pos – o re la ti vo ao pri me i ro
se na dor e o re la ti vo ao se gun do se na dor.

Obser vem: o ele i tor di gi ta o nú me ro do pri me i ro
se na dor, apa re ce a ima gem do mes mo, o nome do
can di da to/par ti do. Exa mi na-se tudo e con fir ma. No
mo men to em que há a con fir ma ção, pas sa o sis te ma
para a se gun da par te da tela, man ten do-se a pri me i ra 
tela pre en chi da, para que o ele i tor fi que sa ben do que
esta deve ser pre en chi da mais uma vez.

Va mos ad mi tir que o ele i tor re sol va vo tar de
novo no mes mo can di da to: di gi ta 911. O que apa re -
ce? Nú me ro já es co lhi do, uma vez que o ele i tor não
pode vo tar duas ve zes no mes mo can di da to ou se na -
dor. Com isso, ele tem a op ção e fica pis can do. Se
pres si o na a te cla “con fir ma”, o voto é nulo. Ele pode,
en tão, cor ri gir: apa ga e di gi ta 911. Apa re ce o se gun do 
se na dor, se es tou sa tis fe i to, vo tei para se na dor.

Com isso, evi ta-se o pro ble ma com re la ção à
dú vi da de dois vo tos ou de um voto só. Apa re ce, en -
tão, a cé du la para go ver na dor, di gi ta-se o nú me ro
cor res pon den te ao go ver na dor, vota-se. Nes te ano,
vai apa re cer na tela o nome do can di da to a vice-go -
ver na dor. Esco lhe mos tam bém in clu ir, nes te ano, o
nome do vice. Não po de mos fa zer isso com os se -
na do res, em re la ção aos su plen tes, por que não há
es pa ço na tela, con si de ran do o uso de dois am bi en -
tes na mes ma tela. Isso po de rá ser usa do nas pró xi -
mas ele i ções.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
É mu i to po si ti vo ha ver a cons ciên cia por par te dos
ele i to res dos su plen tes de se na do res. Na ver da de,
me lhor se ria vo tar nos su plen tes dos se na do res. 

O SR. NELSON JOBIM – Para isso, V. Exª terá
de ofe re cer a de vi da emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Já o fiz, mas os Se na do res não qui se ram ain da apro -
var, es pe ci al men te os su plen tes.

O SR. NELSON JOBIM – No sis te ma an te ri or a
1964, o su plen te de se na dor era o se gun do mais vo -
ta do, ou seja, o se gun do mais vo ta do não ele i to se ria
o su plen te do pri me i ro.

Pois bem, ter mi na do esse pro ces so, pros se gue
a vo ta ção da que la for ma. Che gan do ao fi nal, ou seja,
às 17h, a urna ele trô ni ca, au to ma ti ca men te, pelo seu
re ló gio, au to li be ra a pos si bi li da de do co man do de en -
cer ra men to. A par tir des se mo men to, pode ser en cer -
ra da a vo ta ção. Não é obri ga to ri a men te en cer ra da às
17h, por que pode ocor rer uma fila de ele i to res. Então,
dis tri bui-se uma se nha aos ele i to res, que pros se -
guem e con se gui rão vo tar até o fi nal da vo ta ção.

Ter mi na da a vo ta ção - e aqui gos ta ria de cha -
mar a aten ção dos se nho res para o iní cio do pro ces so 
de apu ra ção -, o pri me i ro mó du lo de apu ra ção é esse: 
ver o que se pas sa. Fe i to isso, te mos um se gun do ele -
i tor e, as sim, su ces si va men te.

Di gi ta do o có di go cor res pon den te ao en cer ra -
men to da vo ta ção, pelo pre si den te da se ção, apa re ce
na urna: “Vo ta ção en cer ra da. Por fa vor, aguar de”. O
que está acon te cen do in ter na men te nes se mo men -
to? Nes se mo men to, a urna fe cha, no sen ti do me ta fó -
ri co da ex pres são, não ad mi te mais ne nhum voto, e o
sis te ma, in ter na men te, gera o que se cha ma Bo le tim
de Urna (BU) e tam bém o que cha ma mos de es pe lho
do BU, que é a par te do BU que foi for ma ta da para im -
pres são. Te mos o BU em sis te ma in for ma ti za do e o
BU for ma ta do para ser im pres so, que os téc ni cos
cha mam de es pe lho do BU.
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O sis te ma gra va nos flash cards in ter no e ex ter -
no, sem crip to gra fia al gu ma, o BU e o es pe lho do BU.
O sis te ma ime di a ta men te as si na os dois ar qui vos – o
BU e o es pe lho, que es tão gra va dos nos flash cards –,
que cor res pon dem aos dis cos rí gi dos nos nos sos
com pu ta do res tra di ci o na is.

Assi na os dois BUs com a cha ve da urna ele trô -
ni ca, ou seja, com a com po si ção da iden ti fi ca ção da
urna, zona, área, etc. Isto fe i to, o Pre si den te ime di a ta -
men te pres si o na a te cla de im pres são de Bo le tim de
Urna e aper ta a te cla “Con fir ma”. O que vai acon te -
cer? Sai o Bo le tim de Urna, que cor res pon de ao re -
sul ta do da que la urna ele trô ni ca, da que la vo ta ção,
onde apa re cem ape nas os no mes dos can di da tos vo -
ta dos, daí por que a ex ten são fí si ca da (ina u dí vel) é
bem ma i or que o ta ma nho fí si co do BU, por que no BU
só apa re cem os can di da tos na que la urna, com os re -
sul ta dos cor res pon den tes a cada um, ao lado do seu
nome e iden ti fi ca ção.

Fe i to isto – e é aqui que está um pon to fun da -
men tal na com pre en são do pro ces so – são im pres -
sos, des tes BUs, 10 exem pla res, que se des ti nam à
Mesa, à ses são de to ta li za ção, aos par ti dos po lí ti cos
e um que se des ti na rá à im pren sa, se es ti ver no lo cal.
Entre gam-se os BUs aos par ti dos e cada um de les
tem o re sul ta do des ta urna ele trô ni ca.

Após a im pres são do BU, cor res pon den do à su -
ges tão que foi fe i ta pelo Re la tó rio de Cam pi nas nes te
ano, co me ça o pro ces so de crip to gra fia, para efe i to
de se gu ran ça. O sis te ma não tem, nos dois flash cards
que es tão aqui  um ex ter no e um in ter no, não crip to -
gra fa dos , a to ta li za ção do BU e o es pe lho do BU, que
é o mes mo, ape nas com des ti na ções dis tin tas, e
man tém crip to gra fa do, den tro do sis te ma, o BU, mas
não o es pe lho do BU.

O que vem a ser a crip to gra fia? Nada mais que,
usan do uma lin gua gem me ta fó ri ca, o em ba ra lha men -
to dos da dos, para que nin guém ve nha a me xer ne les, 
al te rá-los. Po de ría mos di zer que se ria uma sala onde
os mó ve is es tão com ple ta men te fora de lu gar e não
se tem a me mó ria dos lu ga res onde es tão es ses mó -
ve is, ou seja, os bytes são mis tu ra dos e não se re -
com põem na po si ção ini ci al. Mis tu ram-se e al te -
ram-se nes se sen ti do de em ba ra lha men to.

Fe i to isso, o sis te ma gera uma as si na tu ra di gi tal, 
ou seja, cria um novo ar qui vo, com cha ve as si mé tri ca
no es pe lho do Bo le tim de Urna – BU –crip to gra fa do e
no log da urna ele trô ni ca. A cha ve cor res pon den te
para abrir esse sis te ma – o par cor res pon den te da as -
si me tria – en con tra-se no sis te ma de to ta li za ção. Ime -
di a ta men te após – tudo é si mul tâ neo –, gera-se o dis -
que te, que con tém o es pe lho do BU dis tri bu í do pre vi -

a men te, o BU crip to gra fa do, a as si na tu ra di gi tal de
cha ve as si mé tri ca, o log, os ele i to res fal to sos e as jus -
ti fi ca ti vas. Logo em se gui da, o Pre si den te da Mesa –
isso é um flash card  – rom pe o lo cal do dis que te, re ti ra
o dis que te, que é au ten ti ca do e, jun ta men te com dois
BUs, co lo ca do em um en ve lo pe la cra do, le va do ao
sis te ma de to ta li za ção e nele in se ri do. 

Nes sa ele i ção, as to ta li za ções se rão fe i tas nos
Tri bu na is Re gi o na is. No caso, leva-se para um lo cal
de trans mis são dos da dos, co lo ca-se no sis te ma de
trans mis são da jun ta ele i to ral e, por uma rede “pro pri -
e tá ria” e blo que a da – não Inter net –, es ses da dos são
en vi a dos e re ce bi dos pe los sis te mas de to ta li za ção
dos Tri bu na is Re gi o na is, ini ci an do-se o pro ces so de
to ta li za ção de to das es sas in for ma ções.

Admi ta mos que já se apu ra ram cin co mi lhões
de vo tos. Não há a pos si bi li da de de ha ver qual quer in -
ter fe rên cia no sis te ma. Re co nhe ça mos a hi pó te se em 
que já fo ram apu ra dos qua tro mi lhões de vo tos e o
De pu ta do Jú lio Se meg hi ni re sol ve sa ber o que ocor -
reu com de ter mi na da urna de cer ta se ção. Então, S.
Exª so li ci ta in for ma ções ao sis te ma de to ta li za ção,
que está em qua tro mi lhões, para sa ber quan tos vo -
tos, in clu í dos os já com pu ta dos, fo ram ori gi ná ri os da -
que la urna que S. Exª está con sul tan do. O sis te ma in -
for ma quan tos vo tos fo ram con ta bi li za dos e ele com -
pa ra es ses da dos com o BU que lhe foi en tre gue no
pri me i ro mo men to do sis te ma.

Ao fim de tudo, Se na dor Edu ar do Su plicy, de po -
is de todo esse trân si to re fe ri do, a to ta li za ção dos car -
gos es ta du a is são fe i tas no Tri bu nal Re gi o nal e a dos
car gos na ci o na is – como Pre si den te da Re pú bli ca – é 
re a li za da no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. No TSE, essa 
to ta li za ção é fe i ta por mu ni cí pio, zona, me gar re gião e
uni da de fe de ra ti va. Há, por tan to, no Tri bu nal Ele i to ral, 
o to tal do es ta do e das suas me gar re giões, di vi di das
pelo IBGE, bem como o to tal por mu ni cí pio e por zona
ele i to ral. Cada par ti do po lí ti co que re que rer in for ma -
ções re ce be rá do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, em meio 
mag né ti co, o re sul ta do de to dos es ses Bo le tins de
Urnas com pu ta dos. Des sa ma ne i ra, cada par ti do po -
lí ti co terá a pos si bi li da de de fa zer o que o De pu ta do
Jú lio Se meg hi ni fez, ou seja, so li ci tar a ve ri fi ca ção de
uma es pé cie de apu ra ção pa ra le la ao sis te ma.

É im por tan te sa li en tar – esse é o pon to para
iden ti fi car e afas tar dú vi das so bre o as sun to – que
esse dis que te é um ins tru men to con du zi do pelo Pre -
si den te da Mesa à zona ele i to ral (à zona de to ta li za -
ção ou de trans mis são) e sig ni fi ca um des lo ca men to
no tem po e no es pa ço. Se se en con trar em Ser gi pe,
será pos sí vel atra ves sar a rua. Mas, se for no Ama zo -
nas, ha ve rá pos si bi li da de de ir de bar co, de bur ro, de
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jipe, de ca va lo ou de car ro ça, de pen den do do lo cal
em que se en con trar.

Esse ins tru men to leva em seu in te ri or crip to gra -
fa do o BU. Qu an do che gar mos ao lo cal de re cep ção e 
de to ta li za ção, após a trans mis são dos da dos, se al -
guém ti ver ma ni pu la do o BU, ha ve rá duas in for ma -
ções. A pri me i ra é ori un da da as si na tu ra di gi tal, que
sig ni fi ca que al guém en trou no ar qui vo, uma vez que
a re fe ri da as si na tu ra não in ter fe re nos da dos nem os
em ba ra lha. Ela, pura e sim ples men te, iden ti fi ca que
al guém en trou no ar qui vo, por que al te ra o sis te ma
dos bytes es ta be le ci dos na as si na tu ra se não se ti ver
a cha ve. Se en trar, po de rá me xer, por que os da dos
não es tão al te ra dos. Mas, se hou ver um sis te ma de
as si na tu ra di gi tal na por ta e a crip to gra fia den tro, se
en trar, só po de rá al te rar os da dos in ter nos caso pos -
sua a cha ve para a de co di fi ca ção do sis te ma crip to -
gra fa do – o que dá ga ran tia do trans por te des sa in for -
ma ção para che gar àque le lo cal. Se hou ver pro ble -
mas na che ga da, traz-se a urna ele trô ni ca, que teve
ori gem nes se dis que te, re ti ra-se dela o flash card, que 
tem a mes ma in for ma ção crip to gra fa da – além de um
es pe lho não-crip to gra fa do –, e a le i tu ra é fe i ta e re -
com pos ta pela le i tu ra do flash card, o que dá ab so lu ta
tran qüi li da de quan to ao pro ces so de to ta li za ção do
sis te ma.

Po rém, dir-se-ia que al guém po de ria to car na
urna ele trô ni ca e fa zer as al te ra ções. Que al te ra ções
po dem ser fe i tas? Indi vi du al men te, em 350 mil ur nas
ele trô ni cas, que cor res pon dem às 350 mil se ções ele -
i to ra is em que vo ta rão 115.200 mi lhões ele i to res, ha -
ve rá, no fim, um pro ces so tran qüi lo, en cer ran do-se
um ci clo com um sis te ma de in for ma ção e de in for ma -
ti za ção no sis te ma ele i to ral bra si le i ro.

O ci clo que se en cer rou foi o que to dos nós co -
nhe cía mos: o ele i tor com pa re cia à se ção ele i to ral, en -
con tra va o cabo ele i to ral de de ter mi na do can di da to e
re ce bia dele uma pro pos ta, que ace i ta va. O ele i tor re -
ce bia do cabo ele i to ral uma cé du la úni ca fal sa – mas
mu i to bem im pres sa e ab so lu ta men te si mi lar à cé du la 
au tên ti ca – e a co lo ca va no bol so já pre en chi da, en -
tra va na se ção ele i to ral, iden ti fi ca va-se, re ce bia do
Pre si den te da Mesa uma cé du la au tên ti ca em bran co, 
di ri gia-se para a ca bi ne in de vas sá vel, co lo ca va no
bol so es quer do do seu ca sa co ou de sua cal ça a cé -
du la em bran co au tên ti ca, ti ra va do bol so di re i to a cé -
du la que ti nha tra zi do de vol ta e co lo ca va-a na urna.
Essa cé du la se ria anu la da. Saía ele, en tão, com uma
cé du la em bran co, que en tre ga va ao cabo ele i to ral –
que, no iní cio do pro ces so, usa va a mes ma ca ne ta
para pre en cher, de po is so fis ti cou o pro ces so, pas -
san do a ter dez ou quin ze ca ne tas di fe ren tes, com

mãos e le tras di fe ren tes, para pre en cher essa cé du la.
Por tan to, pre en chia-se a cé du la com o nome dos can -
di da tos e en tre ga va-a ao pró xi mo ele i tor, que, com
uma cé du la au tên ti ca no bol so, in gres sa va na se ção
ele i to ral, iden ti fi ca va-se, re ce bia da Mesa uma cé du la 
em bran co nova, di ri gia-se à ca bi ne in de vas sá vel, co -
lo ca va no ou tro bol so a cé du la em bran co que ha via
re ce bi do, saía da ca bi ne in de vas sá vel com a cé du la
au tên ti ca pre en chi da do lado de fora, co lo ca va-a na
urna e le va va de vol ta e as sim su ces si va men te. 

No jar gão ele i to ral, cri ou-se o voto “car re i ri nha”,
por que ia e vol ta va; o voto-for mi ga, por que ia e vol ta -
va; o voto-mar mi ta, por que le va va con si go, to dos de -
cor ren tes do fe nô me no do voto de ca bres to. Esse sis -
te ma de sa pa re ce, mas tam bém de sa pa re ce aqui lo
que foi algo ex tre ma men te do lo ri do para aque les que
tra ba lha ram no sis te ma ele i to ral bra si le i ro, que era a
apu ra ção ma nu al. Abria-se a mesa, lar ga vam-se os
vo tos e co me ça va-se. De re pen te, o fis cal do par ti do
ob ser va va: “Esta le tra aqui, este nú me ro não está
nes te lo cal; foi pos to aba i xo. Não sei se ele está vo -
tan do para de pu ta do es ta du al ou fe de ral, por que está 
no meio do ca mi nho”. E di zi am: “Não, este nú me ro
aqui é para de pu ta do es ta du al”. “Não, não pode ser.”
Cri a va-se pri me i ro uma imen sa con tro vér sia na le i tu -
ra do voto. Se hou ves se dois can di da tos com o mes -
mo so bre no me, como fa ría mos? Apro ve i ta ría mos o
voto para aque le que ti nha o nome mais co nhe ci do ou 
apro ve i ta ría mos para o ou tro? Tive esse pro ble ma em 
1986. Fui can di da to a De pu ta do Fe de ral, re gis trei-me
como Nel son Jo bim. Ha via um ou tro can di da to cha -
ma do Val dir Jo bim, pa ren te meu lon ge de São Ga bri -
el, e vá ri os ele i to res vo ta ram em Jo bim. E hou ve
aque la con fu são: com pu tar Jo bim para Val dir ou Jo -
bim para Nel son.

Afo ra esse pro ble ma da com po si ção do voto,
ha via ou tro. “Va mos co me çar a di tar os vo tos e pas sar 
para o mapa de vo ta ção.” Então o nú me ro um vi ra va o
nove, o seis, oito e às ve zes acon te cia, em uma de ter -
mi na da ci da de, em uma de ter mi na da zona ele i to ral,
de um cer to can di da to ter 90% dos vo tos de uma se -
ção ele i to ral e não ter voto em ne nhu ma ou tra se ção
ele i to ral. O que ocor reu? Os vo tos em bran co e os
nu los fo ram atri bu í dos no mapa para este can di da to,
por que na mesa ha via al guém li ga do a este can di da -
to. E o Tri bu nal Ele i to ral teve que in ven tar, para en -
fren tar esta no tí cia es can ca ra da de fra u de, a téc ni ca
da que bra da mé dia pro por ci o nal dos vo tos. Se hou -
ves se uma que bra da mé dia, tí nha mos que re con tar
aque la urna para apu rar a ca u sa da mu dan ça da mé -
dia. “Este ci da dão não teve ne nhum voto em duas
ou tras ur nas se não na que la. Qu e brou a mé dia. Va -
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mos exa mi nar!” Teve o Tri bu nal Ele i to ral que in ven -
tar, tam bém às ve zes de má-fé e às ve zes de boa-fé,
o pro ble ma da que bra de li nha, ou seja, o nome do
can di da to es ta va no mapa, pre en chia-se o nú me ro
de vo tos a mão e caía-se na li nha de ba i xo, apro ve i -
ta va-se o can di da to de ba i xo que não ti nha voto ne -
nhum na que la ci da de. Isso tudo de sa pa re ce com o
sis te ma de vo ta ção. O sis te ma in for ma ti za do de vo -
ta ção as se gu ra ab so lu ta tran qüi li da de no sen ti do da
ver da de ele i to ral. 

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Uma per gun ta rá pi da?

O SR. NELSON JOBIM – Pois não. Te nha a
bon da de, Se na dor.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– E se o dis que te se per der por qual quer mo ti vo? Se
cair do lom bo do bur ro, n’água? E se o dis que te não
che gar?

O SR. NELSON JOBIM – O dis que te não che -
gou, a no tí cia (ina u dí vel) a urna ele trô ni ca está no lo -
cal e esta pró pria urna ele trô ni ca é le va da ao sis te ma
de to ta li za ção. Há duas re cor rên ci as: o flash card ex -
ter no e o flash card in ter no da urna ele trô ni ca têm os
da dos. Ti ve mos al guns ca sos cu ri o sos que en tram –
di ga mos  para as cu ri o si da des da vida ele i to ral. Ti -
ve mos um pro ble ma nas ele i ções de 2000 no Pará.
Cer ca de 2.000 ele i to res co mu ni ca ram ao Tri bu nal
Re gi o nal e ao Tri bu nal Ele i to ral que, quan do di gi ta -
vam o nú me ro de um can di da to a pre fe i to, apa re cia
na tela um ou tro per so na gem. Dois mil ele i to res
afir ma ram isso. Então, re sol ve mos fa zer o exa me
para ver o que es ta va acon te cen do. Os téc ni cos do
Tri bu nal Ele i to ral atu a ram nis so, ten do em vis ta que
não que ría mos que os téc ni cos do Re gi o nal o fi zes -
sem, por que ha via sem pre o ju í zo de sus pe i ção, e
fo mos ao lo cal. O que acon te ceu? O can di da to a
pre fe i to que não apa re cia na tela era um pa dre, que
fa zia cam pa nha ele i to ral a par tir da pers pec ti va po -
pu lar, ou seja, de cal ça je ans, de ca mi se ta, des pen -
te a do. Assim era a sua cam pa nha ele i to ral e a for ma
como seus ele i to res o co nhe ci am.

Qu an do ele, no dia 05 de ju lho de 2000, re gis -
trou a sua can di da tu ra no Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral,
en vi ou a fo to gra fia de ba nho to ma do, de ter no, gra va -
ta e ca be lo pen te a do. Os ele i to res abri am, olha vam
aque le per so na gem e não sa bi am quem era. O que
acon te ceu? Abri mos as ur nas, no sen ti do de abrir -
mos o sis te ma, e o can di da to dis se: “A cul pa é mi nha.
Re al men te, dei uma fo to gra fia que não se apre sen ta -
va ao ele i tor.”

Ti ve mos tam bém al guns pro ble mas com uma
urna ele trô ni ca, em São Pa u lo, que teve uma so lu ção
a mais es ta pa fúr dia pos sí vel do juiz ele i to ral da que le
mo men to. Aque la urna, na sua car ga, teve um pro ble -
ma em re la ção aos can di da tos do Par ti do Tra ba lhis ta.
O ele i tor di gi ta va o nú me ro do can di da to do Par ti do
Tra ba lhis ta, e ele não apa re cia na tela, por que ti nha
ha vi do um pro ble ma na car ga, es pe cí fi co, na que la
urna ele trô ni ca. O que acon te ceu? O me sá rio não sa -
bia o que fa zer, por que um ele i tor do Par ti do Tra ba -
lhis ta re cla mou, di zen do: “Olha, não con si go vo tar
nes se can di da to do Par ti do Tra ba lhis ta.” Os fis ca is fi -
ze ram um tes te na urna e ve ri fi ca ram que, efe ti va -
men te, ha via acon te ci do isso. Cha ma ram o juiz ele i to -
ral. So lu ção dada pelo juiz ele i to ral – ha via uma fila
gran de de ele i to res, es pe ran do a vo ta ção -: “Va mos
fa zer o se guin te: os ele i to res do Par ti do Tra ba lhis ta
vêm às 3 ho ras da tar de e vão vo tar em urna de lona,
e os ou tros vo tam na urna tra di ci o nal.” Evi den te men -
te, foi anu la da a vo ta ção da que la urna, por so lu ção
ab so lu ta men te des co nhe ci da.

Ve jam o que pode acon te cer com uma urna des -
sas se, por al gu ma ra zão, ela em per ra. Não há pro ble -
ma de ener gia elé tri ca, por que te mos uma ba te ria
com du ra ção de mais de doze ho ras nos úl ti mos sis te -
mas. Ela pode ser aci o na da por doze ho ras sem ener -
gia elé tri ca. Pode ha ver um pro ble ma em que es bar -
rem na urna ele trô ni ca e ela pare de fun ci o nar. Nes sa
hi pó te se, se não for pos sí vel subs ti tu ir a urna ele trô ni -
ca - por que te mos, em cada zona ele i to ral, uma re ser -
va de con tin gên cia para subs ti tu i ção -, no sen ti do de
que os da dos que já es tão me mo ri za dos nes sa urna
se jam trans fe ri dos para ou tra, pas sa-se a vo tar em
sis te ma ma nu al de vo ta ção, ou seja, no sis te ma tra di -
ci o nal. Toda se ção ele i to ral terá um sis te ma, terá a
sua urna de lona, en fim, pre pa ra da para a even tu a li -
da de de ha ver uma que da.

Nas úl ti mas ele i ções, ti ve mos isso re si du al men -
te, por que fo ram mí ni mos os ca sos de ocor rên cia de
pro ble mas ma nu a is de fun ci o na men to da urna ele trô -
ni ca.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – A res -
pe i to da ques tão da pri va ci da de do ele i tor, que está
ten do uma mu dan ça, V. Exª não fa lou ain da, não é?

O SR. NELSON JOBIM – Já fa lei.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Vai

mu dar para quê?
O SR. NELSON JOBIM – Hoje, tem-se aque la

al tu ra de bi om bo. Esse bi om bo vai cres cer la te ral -
men te e tam bém em al tu ra, de for ma tal que não se é
vis to nem se vê nin guém quan do se es ti ver di gi tan do
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os da dos. Com isso, de sa pa re ce rá a pres são do olho
em re la ção à fila, à mesa, etc., e isso se com põe des -
sa for ma. 

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Mi nis -
tro, na ele i ção de 2000, no Ma ra nhão, no Mu ni cí pio de 
São João Ba tis ta, não se pôde apu rar da urna ele trô -
ni ca o BU, o bo le tim. Não se con se guiu ti rar nada de
den tro da urna, por que ela tran cou e o re sul ta do não
saiu.

O SR. NELSON JOBIM – Nes se caso, tem-se
que le var a urna à se ção e lá se im pri mir, na Jun ta
Ele i to ral.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Tudo
bem. O que acon te ceu? “Nós va mos es pe rar um téc -
ni co de Bra sí lia.” O téc ni co de Bra sí lia che gou no dia
se guin te e não abriu a urna. “Va mos man dar bus car
um ja po nês em São Pa u lo.” O ja po nês che gou dois
dias de po is e não abriu a urna. So lu ção do Tri bu nal:
anu lem esta se ção e va mos es ta be le cer uma nova
ele i ção. Com cus to para to dos. A urna de ci dia a ele i -
ção para pre fe i to.

Então, foi ter rí vel e acon te ceu no Mu ni cí pio de
São João Ba tis ta.

O SR. NELSON JOBIM  – Foi fe i ta a ele i ção de
novo. Eu me lem bro dis so.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Uma
nova ele i ção, com to dos os cus tos ima gi ná ve is: po lí ti -
cos, de mo bi li za ção, de con fu são, de tudo.

Há ris co de isso ocor rer no va men te ago ra ou
está su pe ra do? 

O SR. NELSON JOBIM – Não. Isso é re si du al.
O SR. (ora dor não iden ti fi ca do) – E, pelo vis to, V. 

Exª per deu a ele i ção.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –

Mi nis tro, qual é o tra je to que essa urna fará? De onde
ela sai para ir até o mu ni cí pio?

O SR. NELSON JOBIM – De pen de do Esta do.
Por exem plo: em Ser gi pe, no dia an te ri or à vo ta ção,
ela sai da ca pi tal. O mu ni cí pio mais dis tan te de Ara ca -
ju está a 180 km, com as fal to, en tão as ur nas es tão to -
das lo ca li za das na ca pi tal.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Algum tem po an tes, uma se ma na?

O SR. NELSON JOBIM – Vai-se dis tri bu in do
aos lo ca is. Em São Pa u lo, por exem plo, há vá ri os lo -
ca is, por que as ur nas são guar da das pe los Tri bu na is
Re gi o na is.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Qu an do a urna che ga ao mu ni cí pio ele i to ral, que che -
ca gem é fe i ta nela an tes de ser co lo ca da em uso?

O SR. NELSON JOBIM – Não há che ca gem,
por que ela está toda blo que a da. A che ca gem já foi fe i -
ta an tes. Ela está toda fe cha da e não abre. Ela só vai
fun ci o nar às 7 ho ras, quan do o re ló gio é aci o na do.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Onde ela é che ca da? Onde ela é pro gra ma da?

O SR. NELSON JOBIM – Na jun ta ele i to ral.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –

Aqui na jun ta ele i to ral? 
O SR. NELSON JOBIM – A urna vai ao juiz ele i -

to ral, para ser co lo ca da, na ma nhã do dia da vo ta ção,
no co lé gio, en fim...

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Ela é ali men ta da. São co lo ca dos to dos os dis po si ti -
vos.

O SR. NELSON JOBIM – Não, ela já che ga
pron ta. Lem bra-se quan do eu dis se que, no Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral, no dia “x”, em au diên cia pú bli ca,
são car re ga das as ur nas?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Sim.

O SR. NELSON JOBIM – São car re ga das as ur -
nas na que le mo men to. E lá, de po is da car ga da urna,
ela é toda la cra da. Faz-se um tes te de 3% das ur nas
car re ga das. Fe i to o tes te, ar qui va-se, fe cha-se e la -
cra-se, fe cha nos re ci pi en tes cor res pon den tes, e são
en vi a das.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
– Então, ela é toda car re ga da aqui? É fe i to cen tral -
men te?

O SR. NELSON JOBIM – Sim, cen tral men te no
sen ti do de que, por exem plo, em al guns Esta dos, é fe -
i to no Tri bu nal Re gi o nal, em ou tros Esta dos, há o Tri -
bu nal Re gi o nal e cer tas mi cror re giões para fa ci li tar a
dis tri bu i ção. Mas é tudo fe i to com a pre sen ça...

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
É la cra da e en vi a da?

O SR. NELSON JOBIM – No dia da ele i ção, ela
vai para o lo cal res pec ti vo.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP) –
Então, aca bou, é in vi o lá vel.

O SR. NELSON JOBIM – Essas são as in for ma -
ções que pro cu ram mos trar aos se nho res a tran qüi li -
da de do sis te ma. 

Gos ta ria de cha mar a aten ção dos se nho res
para o fato de que é ri go ro sa men te equi vo ca do afir -
mar-se, ten do em vis ta os le van ta men tos fe i tos, que
se ria pos sí vel, pelo sis te ma e pela trans pa rên cia do
sis te ma de ali men ta ção de to das as ur nas, pro ce der
a uma fra u de nes se pro ces so ele i to ral. O que nós te -
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mos, a par tir dis so, é a ab so lu ta se gu ran ça do sis te -
ma. E foi exa ta men te a essa con clu são que che gou a
Uni ver si da de de Cam pi nas, con si de ran do os le van ta -
men tos que fo ram fe i tos por ela.

Ve jam o que diz a Uni ver si da de de Cam pi nas na 
con clu são fi nal do seu re la tó rio: “O sis te ma ele trô ni co
de vo ta ção, im plan ta do no Bra sil a par tir de 1996, é
um sis te ma ro bus to, se gu ro e con fiá vel, aten den do a
to dos os re qui si tos do sis te ma ele i to ral bra si le i ro.”
Adi an te, diz o re la tó rio: “Como re sul ta do des sa ava li a -
ção re a li za da pela Uni ver si da de de Cam pi nas, con -
clui-se que o sis te ma de vo ta ção ana li sa do aten de às
exi gên ci as fun da men ta is do pro ces so ele i to ral, ou
seja, o res pe i to à ex pres são do voto do ele i tor e à ga -
ran tia do seu si gi lo. Con clui-se, tam bém, que a se gu -
ran ça e a con fi a bi li da de do sis te ma de vo ta ção ele trô -
ni ca po dem ser ain da apri mo ra das”. Ve jam que o sis -
te ma, de con fi a bi li da de e se gu ran ça, pode ain da ser
apri mo ra do pela ado ção de cer tos pro ce di men tos,
que eles enu me ra ram com o nome de re co men da -
ções. Nós aca ba mos de aco lher vá ri as das sete re co -
men da ções fe i tas pela Uni ver si da de, que já es ta rão
im ple men ta das a par tir des te ano.

Obser vem bem as re co men da ções fe i tas pela
Uni ver si da de de Cam pi nas:

Os blo cos com po nen tes es tá ve is e per ma nen -
tes para o de sen vol vi men to dos apli ca ti vos. É uma
ques tão me ra men te téc ni ca, e a pró pria Uni ver si da de 
de Cam pi nas diz que essa re co men da ção está pra ti -
ca men te aten di da. Não a de ta lha rei, ten do em vis ta a
sua na tu re za téc ni ca.

A for ma li za ção do ci clo de de sen vol vi men to de
soft wa re. Eles exi gi ram que uma equi pe, ao de sen vol -
ver o soft wa re para esse sis te ma, de ve ria es ta be le cer 
pro ce di men tos para cada ci clo. Esta mos im plan tan do
esse sis te ma so li ci ta do, re co men da do pela Uni ver si -
da de de Cam pi nas. Uma va ri a ção de có di go-fon te, de 
seus com po nen tes por es pe ci a lis tas ex ter nos. Antes
de apre sen tar mos aos par ti dos, su ge re a Uni camp
que fa ça mos uma li ci ta ção pú bli ca para que esse sis -
te ma seja ava li a do por téc ni cos ex ter nos, não téc ni -
cos do Tri bu nal.

Essa re co men da ção será aco lhi da não nes ta
ele i ção, ten do em vis ta a ab so lu ta im pos si bi li da de,
de vi do ao cro no gra ma do pro ces so ele i to ral, de se fa -
zer essa ava li a ção, por que te ría mos que an te ci par
todo o cro no gra ma, es ta be le cer um pra zo de 30 dias
in ter me diá ri os para efe i to des sa ava li a ção. Isso será
fe i to a par tir da ele i ção de 2004.

Com pi la ção e de ter mi na ção de re su mos crip to -
grá fi cos dos ar qui vos de ins ti tu i ção pú bli ca. De ci di -
mos que este ano to dos os mó du los crip to grá fi cos se -

rão exa mi na dos e apre sen ta dos às pes so as cre den -
ci a das pe los par ti dos po lí ti cos quan do do exa me que
se ini cia no dia 6 de agos to de to dos os pro gra mas.
Na que le mo men to tam bém se rão exa mi na dos to dos
os mó du los crip to grá fi cos e seus sis te mas, com toda
a aber tu ra. É evi den te que os par ti dos po lí ti cos fi cam
de ven do ao Tri bu nal e à Na ção um cer to ri gor no que
diz res pe i to às in for ma ções que se rão trans mi ti das,
ten do em vis ta a ne ces si da de de se gu ran ça.

Te re mos tam bém essa ve ri fi ca ção, que é a quin -
ta re co men da ção, dos re su mos crip to grá fi cos que se -
rão fe i tos. Te mos o pro ble ma da pre pa ra ção da urna
do se gun do tur no. Qu an do ter mi nar a ele i ção, quan do 
se rom per esse es pa ço e ti rar o dis que te cor res pon -
den te ao pri me i ro tur no, va mos tam bém la crar esse
am bi en te. Ou seja, o com par ti men to do dis que te será
la cra do na que le mo men to da ses são ele i to ral, para
exa ta men te ser pre pa ra da a urna para o vir tu al se -
gun do tur no, já que no se gun do tur no te re mos a con -
cor rên cia, em al guns es ta dos, de go ver na dor e tam -
bém a con cor rên cia vir tu al dos can di da tos à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca. Então, po de re mos ter um se -
gun do tur no na ci o nal ou glo bal e vir tu a is se gun dos
tur nos lo ca is, não ne ces sa ri a men te nos 27 Esta dos e
Dis tri to Fe de ral con cor ren tes, mas se gu ra men te te re -
mos se gun do tur no nes sas ele i ções. Então, blo ca ría -
mos, ou seja, la cra ría mos, por su ges tão da Uni camp,
esse es pa ço.

Su ge riu tam bém a im pres são do Bo le tim de
Urna an tes do ci fra men to. Aca bei de di zer aos se nho -
res que, no sis te ma a ser ado ta do, pri me i ro se im pri -
me o Bo le tim de Urna, que de po is vem a ser ci fra do
pelo sis te ma de crip to gra fia e as si na tu ras di gi ta is
para se gu ran ça do sis te ma.

Esta be le ce mos tam bém quan to à subs ti tu i ção.
A pró pria Uni camp fala na pos si bi li da de de subs ti tu i -
ção do sis te ma de crip to gra fia só pelo sis te ma de as -
si na tu ra di gi tal. O Tri bu nal en ten de que de ve re mos
man ter jun tos os dois sis te mas, não só a as si na tu ra
di gi tal como tam bém o sis te ma de crip to gra fia, atra -
vés exa ta men te da aná li se de to dos, por que o sis te -
ma de as si na tu ra di gi tal de nun cia que al guém en trou,
e o sis te ma de crip to gra fia de nun cia que al guém me -
xeu. Então, há uma se gu ran ça du pla, o que dá trans -
pa rên cia. Ten do em vis ta a cir cuns tân cia de que os
re su mos crip to grá fi cos se rão to dos exa mi na dos pe -
los par ti dos em ses são es pe cí fi ca para isso, nes se
pe río do do dia 6 – por que essa de mons tra ção do dia
6 não será no dia 6 de agos to ape nas, ela se es ten de
por mais ou me nos cin co dias; co me ça no dia 6 e dura 
em tor no de cin co dias, até que to dos os par ti dos exa -
mi nem os có di gos-fon te, os có di gos exe cu tá ve is, as
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as si na tu ras, etc. –, nes te ano exa mi na rão tam bém os
cha ma dos mó du los crip to grá fi cos de as si na tu ra si -
mé tri ca e tam bém as si mé tri ca.

Essas são as oito su ges tões fe i tas pela Uni -
camp. Uma de las é im pos sí vel de ser aten di da nes ta
ele i ção, que é exa ta men te sub me ter esse sis te ma a
uma aná li se de téc ni cos ex ter nos, por que não há
tem po para isso. Den tro da cro no lo gia do sis te ma, a
par tir do dia 30 de ju nho, en cer ram-se as con ven ções
na ci o na is e es ta du a is; até 5 de ju lho – o que não sig -
ni fi ca que seja no dia 5, ou seja, du ran te esse in ter va -
lo –, po de rão os par ti dos ofe re cer re gis tro de seus
can di da tos; logo após 5 de ju lho, os Tri bu na is Re gi o -
na is e o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral pu bli cam os edi ta is 
de pe di do de re gis tro para con tar o pra zo de im pug na -
ções dos can di da tos – as im pug na ções são as nor -
ma is, de ine le gi bi li da de, pro ble mas de con ven ção,
etc. Os Tri bu na is Re gi o na is co me çam a de ci dir esse
as sun to ime di a ta men te, no mês de ju lho, com re cur so 
para o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. E te mos que de ci dir 
essa ma té ria até o mo men to em que co me ça a car ga
das ur nas e o pro gra ma ele i to ral gra tu i to. 

E aqui sur ge uma si tu a ção que tam bém foi de ci -
di da pelo Tri bu nal: ad mi ta mos que um can di da to, fu la -
no de tal, for mu le seu pe di do de re gis tro, que é im pug -
na do, e que essa im pug na ção seja imen sa men te de -
ba ti da. Os se nho res sa bem, aque les que co nhe cem o 
sis te ma ju di ciá rio bra si le i ro, que exis te uma enor mi -
da de de re cur sos. Então, pode ocor rer que, no dia em
que ti ver mos de dar car ga às ur nas no Tri bu nal Re gi o -
nal, ain da não es te ja de ci di da de fi ni ti va men te a im -
pug na ção do re gis tro de uma can di da tu ra.

Duas so lu ções se ri am pos sí ve is: ou o Tri bu nal
não co lo ca na urna ele trô ni ca aque le nome ou o co lo -
ca. Se não o faz, ocor re um pro ble ma: que es ses re -
cur sos se jam de ci di dos e, lá adi an te, seja ad mi ti do o
re gis tro da can di da tu ra des se can di da to. O pre ju í zo é
ina fas tá vel. Nes se caso, o Tri bu nal en ten deu que lan -
ça re mos na urna ele trô ni ca para esse can di da to ser
vo ta do, e ad ver ti re mos o par ti do do ris co que cor re
pelo fato de seu re gis tro ser de fe ri do, por que os vo tos
da dos a esse can di da to se rão anu la dos. E o par ti do,
en tão, opta en tre cor rer o ris co de man ter aque le
nome em dis pu ta ou subs ti tuí-lo por um ou tro num
mo men to opor tu no. É um ris co que os par ti dos cor -
rem, mas, pelo me nos, o can di da to será vo ta do. 

Por úl ti mo, lem brem-se de que foi apro va do –
pri me i ro no Se na do Fe de ral, de po is na Câ ma ra dos
De pu ta dos – o pro je to re la ti vo à im pres são do voto. A
lei que cri ou a im pres são do voto de ter mi nou que se
apli cas se a ela o ar ti go cor res pon den te da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, que pro í be al te ra ções no pro ces so ele i -

to ral um ano an tes das ele i ções. Então, o Tri bu nal Ele -
i to ral não te ria a obri ga ção de qual quer tipo de im -
pres são de voto na ele i ção de 2002. Não obs tan te,
hou ve de ci são do Tri bu nal de uti li zar esta ele i ção de
2002 como ante-sala de tes te do sis te ma de voto im -
pres so. Então, algo em tor no de 20 mil ur nas ele trô ni -
cas, do to tal de 350 mil, se rão com voto im pres so. E
es co lhe mos o se guin te: to dos os ele i to res do Dis tri to
Fe de ral e do Esta do de Ser gi pe vo ta rão em ur nas ele -
trô ni cas com voto im pres so, e, no País todo, em tor no
de sete a qua tro mu ni cí pi os em cada Esta do, tam bém 
será ado ta do esse sis te ma de voto im pres so. 

Como fun ci o na esse sis te ma? Aco pla da a essa
urna ha ve rá uma im pres so ra blo que a da. O pro je to ini -
ci al do Se na do pre via a pos si bi li da de de o ele i tor im -
pri mir o seu voto – por isso os jor na is ain da men ci o -
nam o re ci bo do voto. Essa pa la vra fi cou na me mó ria
dos jor na lis tas que não cos tu mam ler os acon te ci -
men tos fu tu ros. O voto, na que le sis te ma an te ri or, se -
ria im pres so. O ele i tor to ma ria esse voto im pres so na
mão e, se con cor das se com ele, o co lo ca ria na urna
de lona. Nas dis cus sões de que par ti ci pei no Se na do,
im pug ná va mos essa pos si bi li da de, por que era uma
for ma de fra u de. Esse ele i tor aca ba ria le van do esse
pa pel im pres so para fora, o que ge ra ria uma tre men -
da con fu são. Então, o que acon te ceu? 

Essa será a má qui na im pres so ra. O ele i tor co -
me ça a vo tar: di gi ta o voto para de pu ta do fe de ral,
para de pu ta do es ta du al, para o pri me i ro se na dor,
para o se gun do se na dor, para go ver na dor e con fir ma
– to dos eles com con fir ma ção –, di gi ta para pre si den -
te e con fir ma pela pri me i ra vez. Logo após o voto de
pre si den te, ele con fir ma. No mo men to em que con fir -
ma, a im pres so ra im pri me o voto com pos to. O ele i tor
ain da não vo tou; está no pro ces so de com po si ção do
seu voto. Ele im pri me o voto com a úl ti ma te cla de
“con fir ma”, que vem a ser a ime di a ta men te após apa -
re cer na tela a fo to gra fia do Pre si den te da Re pú bli ca
que ele es co lheu. Ele pres si o nou, esta má qui na im -
pri me o voto. Há um vi dro de au men to, e o ele i tor olha
o voto. Se o ele i tor en ten der que é as sim que quer vo -
tar, ele pres si o na a te cla “con fir ma” pela se gun da vez, 
de po is do voto de pre si den te. Se ele pres si o nar pela
se gun da vez a te cla “con fir ma”, este es pe lho do voto
cai den tro de uma urna plás ti ca que es ta rá aco pla da,
de vi da men te la cra da, jun to à má qui na im pres so ra. 

Admi ta mos que o se gun do ele i tor ve nha vo tar:
di gi ta cada um dos vo tos e con fir ma, di gi ta o voto de
pre si den te, con fir ma e apa re ce o voto com pos to na
im pres so ra. O ele i tor não quer fa zer isso, pres si o na a
te cla “cor ri gir”. Obser vem bem, esse es pe lho do voto
não pode ser to ca do pelo ele i tor e já está im pres so.
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Então, o que faz a im pres so ra? Impri me so bre o voto,
com uma bar ra em ba i xo: “can ce la do”. Esse es pe lho
can ce la do cai den tro da urna plás ti ca, lá vai en con trar 
o es pe lho de um voto con fir ma do, já que quan do você 
con fir ma pela se gun da vez a má qui na im pri me no
voto: “con fir ma do”. Te re mos a pos si bi li da de de esse
ele i tor que pres si o nou “cor ri gir” vo tar no va men te. Faz
a mes ma cena no va men te: di gi ta o pre si den te, apa re -
ce na tela o pre si den te, pres si o na a te cla “con fir ma”
do pre si den te, im pri me o voto no va men te. Se ele con -
cor dar, aper ta rá no va men te a te cla “con fir ma”, a má -
qui na im pri mi rá no voto: “voto con fir ma do”, a má qui na 
com pu ta rá os seis vo tos da dos e este voto ca i rá lá
para den tro. 

Admi ta mos a hi pó te se de que o ter ce i ro ele i tor
di gi te na pri me i ra vez e, na hora da con fir ma ção fi nal, 
cor ri ja. A má qui na im pri me: “can ce la do”. Esse ele i tor 
di gi ta no va men te, olha e não quer isso. Pres si o na
no va men te a te cla “con fir ma”. Nes te mo men to, ele
de i xa de vo tar na urna ele trô ni ca, é con vi da do, en -
tão, a vo tar na urna de lona. Por quê? Por que se não
se faz as sim, vi a bi li za-se o ter ro ris mo ele i to ral. Um
ele i tor que que i ra bo tar fogo na ele i ção dirá que não
fun ci o na nada e bar ra rá tudo. Ele vo ta rá en tão na
urna se pa ra da.

Qu e re mos tes tar esse sis te ma por uma sim ples
ra zão. Ima gi nem a se guin te hi pó te se: numa se ção
ele i to ral de 300 ele i to res, ad mi ta mos que, des ses,
200 ele i to res vo ta ram na urna ele trô ni ca no pri me i ro
mo men to, ou seja, to dos os 200 di gi ta ram, no fi nal,
con fir ma ram e foi im pres so. Sig ni fi ca que há 200 vo -
tos in te gra li za dos na urna ele trô ni ca e 200 es pe lhos
de voto den tro da urna plás ti ca. Su po nha mos que ou -
tros 50 ele i to res dos 300 to ta is di gi ta ram a pri me i ra
vez e can ce la ram. Te re mos den tro da urna de pa pel
200 es pe lhos con fir ma dos mais 50 can ce la dos. Va -
mos ad mi tir que es ses ele i to res, na se gun da ten ta ti -
va, vo tem. Isso sig ni fi ca que, na se gun da ten ta ti va,
ca i rá den tro da urna de plás ti co 50 vo tos con fir ma dos. 
Te re mos, por tan to, den tro da urna plás ti ca, 200 dos
pri me i ros mais 50 do se gun do, con fir ma dos. Te re mos
250 vo tos e es pe lhos con fir ma dos mais 50 não con fir -
ma dos, o que sig ni fi ca ter mos 300 es pe lhos den tro da 
urna plás ti ca. Va mos ad mi tir que os ou tros 50 des ses
300 vo ta ram duas ve zes, di gi ta ram na pri me i ra vez e
can ce la ram: caem den tro da urna plás ti ca 50 can ce -
la dos. Pas sa re mos a 350 pa péis den tro da urna plás -
ti ca, 100 de les can ce la dos, dos pri me i ros 50, mais es -
ses 50 de ago ra, mais os ou tros 250 con fir ma dos.
Então eles fa zem pela se gun da vez e cor ri gem. Ca i -
rão na urna mais 50 can ce la dos. O que te re mos, en -
tão, den tro da urna plás ti ca? Te re mos 200 es pe lhos

con fir ma dos do pri me i ro gru po; 50 es pe lhos con fir -
ma dos do se gun do gru po, o que sig ni fi ca 250 es pe -
lhos con fir ma dos, mais 50 es pe lhos can ce la dos do
se gun do gru po, o que sig ni fi ca 300 es pe lhos den tro
da urna, mais ou tros 100 es pe lhos can ce la dos do se -
gun do gru po, que vo ta ram duas ve zes. Te re mos den -
tro des sa urna plás ti ca 250 con fir ma dos, mais 150
não con fir ma dos, o que dá 400 pa péis. Den tro da
urna ele trô ni ca, so men te te re mos o cor po de 250 vo -
tos, ou 250 ele i to res que vo ta ram nos seis can di da -
tos, o que sig ni fi ca seis ve zes 250. Te re mos, ain da
nes sa se ção ele i to ral, na urna de lona com 50 vo tos
co lo ca dos pe los ele i to res que lá não vo ta ram. 

Ter mi na da a ele i ção, sor te i am-se 5% das ur nas
ele trô ni cas to ta is para fa zer-se a apu ra ção ma nu al e
a ve ri fi ca ção dis so. Então, o que se faz? Ter mi na da a
ele i ção, im pri me-se o Bo le tim da Urna, leva-se tudo
isso para a Jun ta Ele i to ral, vis to que não pode ser fe i -
to na mesa, se essa urna foi uma das es co lhi das para
se rem ve ri fi ca das. Leva-se para a Jun ta Ele i to ral,
onde será o to ma do o Bo le tim de Urna, des la cra-se a
urna plás ti ca, co lo ca-se so bre a mesa o to tal dos es -
pe lhos con ti dos na urna plás ti ca e se pa ra-se o to tal
dos vo tos con fir ma dos dos vo tos can ce la dos. Ao
mes mo tem po, abre-se a urna de lona, re ti ram-se os
50 vo tos da urna, con tam-se nor mal men te os vo tos
con fir ma dos da urna plás ti ca, con fe rem-se os vo tos
con fir ma dos da urna plás ti ca com os vo tos apu ra dos
no Bo le tim de Urna, ve ri fi ca-se o nú me ro de vo tos
não con fir ma dos para ve ri fi car no log da urna ele trô ni -
ca os ele i to res que vo ta ram pela se gun da vez ou que
não vo ta ram na urna plás ti ca, e o re sul ta do da vo ta -
ção des sa urna será a soma do Bo le tim de Urna, con -
fe ri do pe los vo tos dos es pe lhos, so ma dos aos vo tos
da dos na urna tra di ci o nal. O que se faz? Con fe ri do
tudo isso, pe gam-se es ses vo tos e in clu em-se no sis -
te ma de to ta li za ção pela di gi ta ção do cha ma do voto
can ta do. Esse é re sul ta do fi nal do sis te ma, de que
que re mos exa ta men te tes tar a ope ra ci o na li da de ago -
ra, nas ele i ções de 2002, para que, de po is, com a ex -
pe riên cia que se fi zer no Dis tri to Fe de ral, em Ser gi pe
e em to dos os mu ni cí pi os, pos sa o Pre si den te do Su -
pe ri or Tri bu nal Ele i to ral com pa re cer pe ran te a Câ ma -
ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de ral para fa zer um
re la tó rio das ocor rên ci as e dos pro ble mas que even -
tu al men te te nham sur gi do pela ado ção des se sis te -
ma pa ra le lo de im pres são, quan do os se nho res po de -
rão ava li ar os sis te mas con for me os tes tes que fo ram
fe i tos pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Sr.
Pre si den te, caso o ele i tor não der o úl ti mo con fir me,
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ou seja, não im pri mir o voto, se es que cer, ele será
aler ta do pelo Pre si den te da Mesa?

O SR. NELSON JOBIM – Fa ça mos um exem plo 
mais sé rio, me nos com ple xo, e ve ja mos as pos si bi li -
da des. Di gi to o voto para de pu ta do fe de ral, para se -
na dor e mor ro. Qual é o fe nô me no que ha ve rá? Não
há nada im pres so, com pu ta do. Pelo sis te ma, há uma
no tí cia aqui. O Pre si den te da Mesa di gi ta o có di go
dele e sus pen de essa vo ta ção. De sa pa re cem aque -
les dí gi tos que fo ram fe i tos, não há pro ble ma. Ago ra,
se este ele i tor di gi ta para de pu ta do fe de ral, de po is,
para de pu ta do es ta du al, para pri me i ro se na dor, de -
po is, para se gun do se na dor, para pre si den te e con fir -
ma pela pri me i ra vez, im pri me o voto e mor re. A urna
ele trô ni ca não com pu tou ain da o voto des te ele i tor,
por que, nes te sis te ma, o ele i tor es ta rá vo tan do quan -
do con fir mar pela se gun da vez, por que é na se gun da
vez que se vota, é o ato de vo tar. Até en tão, ele está
com pon do o voto. Qual será a so lu ção? O su je i to mor -
reu, pa rou de vo tar, fu giu. O que se faz? Inter rom -
pe-se a vo ta ção, o sis te ma anun cia, por que de po is de 
dois mi nu tos que o sis te ma es ti ver pa ra do, o ele i tor
es ta rá jun to à urna. Pas sa dos os dois mi nu tos, não
hou ve nada, os fis ca is e a Mesa vão lá para ver o que
está acon te cen do. Se o ele i tor mor reu, o Pre si den te
da Mesa di gi ta a in ter rup ção e sus pen de o voto. Mas,
como nes te sis te ma o voto já es ta rá im pres so, o pro -
gra ma pre vê que, ha ven do sus pen são do voto an tes
da úl ti ma con fir ma ção, mas já com o voto im pres so,
será im pres so nes te voto aqui o can ce la men to.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Per -
fe i to, mas se eu me es que ço e saio da urna?

O SR. NELSON JOBIM – É a mes ma si tu a ção. 
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –

Então se rei aler ta do de que não ter mi nei o pro ces so
de vo ta ção.

O SR. NELSON JOBIM – Exa ta men te.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – A

Mesa me aler ta.
O SR. NELSON JOBIM – Sim. Mas já acon te ce -

ram, in clu si ve, co i sas cu ri o sas. Hou ve al guns ca sos
em que o su je i to es ta va vo tan do, re ce beu uma no tí cia 
e saiu cor ren do. Alguém ti nha se aci den ta do, algo as -
sim, e não ter mi nou a vo ta ção. O que faz o sis te ma?
Sus pen de a vo ta ção e este ele i tor po de rá vol tar para
vo tar.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Pre -
si den te, an tes ha via uma te cla FIM?

O SR. NELSON JOBIM – Como?
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –

Antes ha via uma te cla “FIM”.

O SR. NELSON JOBIM  – No fi nal de tudo
apa re ce a te cla “FIM”. No “Cor ri ge”. Qu an do você
aper ta...

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) –
Quer di zer que o “FIM” ago ra é o “Cor ri ge”?

O SR. NELSON JOBIM – Não, bran co, cor ri ge;
bran co, con fir ma. Não exis te te cla “FIM”. Na tela apa -
re ce a pa la vra “FIM”. Se eu, na pri me i ra te cla, con fir -
mo e saio, al guém me aler ta que eu não con clui o pro -
ces so de vo ta ção.

O SR. NELSON JOBIM – Nes te caso, você
vol ta.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – Mas
al guém me aler ta rá?

O SR. NELSON JOBIM – Sim, al guém po de rá
aler tar. Ago ra, se você não vol tar, está mor to. Você
não vo ta rá mais. Enten deu bem? Não há como fa zer
este re tor no.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP) – A
mi nha dú vi da, Pre si den te, é se a Mesa, cons ta tan do
que eu não en cer rei, por dis tra ção, o pro ces so de vo -
ta ção, terá como me avi sar.

O SR. NELSON JOBIM – Cla ro que ela avi sa,
por que re ce be a no tí cia no ter mi nal: “não ter mi nou a
vo ta ção” ou “vo ta ção não en cer ra da”, en fim, vem uma 
si na li za ção. Qu an do você aper tar, pela pri me i ra vez,
a te cla “Con fir ma”, apa re ce na tela “Ve ri fi que a má -
qui na im pres sa”, ou seja, olhar a má qui na im pres sa e
con fir mar pela se gun da vez. Se você não con fir mou,
você não vo tou. Nes te caso, você tem de anu lar.

Qu e ro mos trar para V. Exªs a com ple xi da de que
o sis te ma in tro duz e a ne ces si da de de ter mos um tes -
te des te me ca nis mo para a pre vi são de to das as hi pó -
te ses. Nós fi ze mos vá ri as si mu la ções em re la ção ao
sis te ma, vá ri as ten ta ti vas de si mu la ções para ve ri fi -
car as ocor rên ci as que po dem se dar. Evi den te men te, 
es sas ocor rên ci as po dem ser mais en ri que ci das pela
pró pria ex pe riên cia. Daí por que fa re mos esta vo ta -
ção no Dis tri to Fe de ral, em Ser gi pe e em tor no de
qua tro a sete mu ni cí pi os em todo o País, para, exa ta -
men te, sus ci tar mos os pro ble mas que po dem ocor rer
e a pre vi si bi li da de dis so para o ano de 2004. A vo ta -
ção será mais sim ples em 2004, ten do em vis ta que
se vo ta rá duas ve zes: para ve re a dor e pre fe i to.

V. Exª tem a pa la vra, Se na dor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, pe di ria a aten ção do De pu ta do João
Alme i da. Te nho ape nas uma per gun ta, a Ordem do
Dia do Se na do já está pres tes a co me çar e, jun ta -
men te com o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, te rei de
es tar pre sen te à vo ta ção.
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Em ver da de, eu gos ta ria de fa zer uma per gun ta
so bre o sen ti do ge ral que tem sido ob je to de gran de
de ba te, re fe ren te a sua po si ção como Pre si den te do
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Ao Pre si den te do TSE in cum be ze lar, da ma ne i -
ra mais isen ta, pela re gu la ri da de da ele i ção do Pre si -
den te da Re pú bli ca, a úni ca que é sub me ti da di re ta -
men te ao TSE, e V. Exª é o Pre si den te do TSE. O Có -
di go Ele i to ral, em seu art. 20, dis põe que os im pe di -
men tos e sus pe i ções dos ju í zes ele i to ra is re gem-se
pela dis po si ções do Di re i to Pro ces su al Ci vil e Pe nal.

O Có di go de Pro ces so Ci vil, em seu art. 135, in -
ci so I, con si de ra fun da da sus pe i ção de im par ci a li da -
de de juiz “quan do ele for ami go de uma das par tes”.
O mes mo é pre vis to no art. 154, in ci so I, do Có di go de 
Pro ces so Pe nal.

V. Exª sabe do res pe i to que sem pre man ti ve -
mos. Aqui, ain da hoje, te mos di a lo ga do so bre as sun -
tos de in te res se pú bli co da Jus ti ça e do Con gres so e
as sim per ma ne ce re mos, nes se cli ma de res pe i to. V.
Exª, du ran te mu i to tem po, di vi diu um apar ta men to
com o can di da to do PSDB e do PMDB à Pre si dên cia
da Re pu bli ca, o Se na dor José Ser ra. Nes sas cir cuns -
tân ci as, pelo me nos, quem mora com uma pes soa
nor mal men te o faz com um ir mão ou um ami go de la -
ços es tre i tos. A per gun ta que for mu lo a V. Exª é para
que não haja qual quer con tes ta ção quan to à li su ra do
ple i to de ou tu bro pró xi mo – e que ro sa li en tar que in -
clu si ve hoje, e tal vez on tem à no i te, ouvi a en tre vis ta
de V. Exª, di zen do que, da mes ma ma ne i ra como re -
ce beu os mem bros da co mi ti va do PMDB du ran te a
no i te – em ver da de, de ma dru ga da –, tam bém es ta ria
à dis po si ção de re ce ber, di ga mos, os re pre sen tan tes
da Opo si ção. Pelo me nos foi o que sen ti de suas pa la -
vras na en tre vis ta, pa re ce-me que à rá dio CBN. Para
que não haja qual quer con tes ta ção do ple i to de ou tu -
bro pró xi mo e para o bem da de mo cra cia bra si le i ra, V.
Exª não ava lia que deva se afas tar da Pre si dên cia do
ple i to, sob pena de es tar com pro me ten do ir re me di a -
vel men te a in de pen dên cia e a im par ci a li da de da ins ti -
tu i ção, se guin do os prin cí pi os que V. Exª tem de fen di -
do como ju ris ta ao lon go de toda a sua vida?

V. Exª de mons trou aqui ser um exí mio co nhe ce -
dor de todo o pro ces so da urna ele trô ni ca. Mas há de
con vir V. Exª que ha ve rá mu i tas opor tu ni da des como
as ocor ri das nes te fim de se ma na, nas ques tões so -
bre se de ve ria ou não ser mo di fi ca do o cri té rio, den tro
de um ano an tes das ele i ções, a res pe i to da ver ti ca li -
za ção e as sim por di an te. Po de rão ser mu i tos os epi -
só di os, da qui até 6 de ou tu bro, em que as pes so as
po de rão di zer: “Mas o Mi nis tro foi e é ami go do can di -
da to a Pre si den te, o Se na dor José Ser ra”.

Agra de ço se V. Exª res pon der a essa in da ga ção, 
que cer ta men te é de gran de re le vân cia para o ple i to
pre si den ci al.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – A Pre si -
dên cia con si de ra que a per gun ta do Se na dor Edu ar -
do Su plicy não está re la ci o na da com o ob je to da pre -
sen te au diên cia pú bli ca, por tan to o Mi nis tro Nel son
Jo bim não tem a obri ga ção de res pon der a essa in da -
ga ção, a não ser que se sin ta à von ta de para fazê-lo. 

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA) – Sr. Pre -
si den te, para uma ques tão de or dem.

Ima gi no até que o Mi nis tro Nel son Jo bim que ria
res pon der, e nós de ve mos con ce dê-lo. Ago ra de ve -
mos ad ver tir ao Ple ná rio que esta re u nião não pode
ser trans for ma da para esse pro pó si to que pre ten de o
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Se na dor Edu ar do Su plicy in ter rom peu a fala
do Mi nis tro para co lo car uma per gun ta, pe din do a mi -
nha aqui es cên cia, pois se ria o pri me i ro a fa lar. E a
per gun ta de ver-se-ia res trin gir ao as sun to.

Ago ra, vem com uma per gun ta com ple ta men -
te fora do tema, e va mos per mi tir que o Mi nis tro res -
pon da, até para não pa re cer que S. Exª não tem a
res pos ta.

Va mos ad ver tir ao Ple ná rio que esta re u nião
não pode ser trans for ma da em co i sa des se tipo, por -
que fi ca re mos cons tran gi dos ao res pon der per gun tas 
so bre ma té ria para a qual a re u nião não foi con vo ca -
da e não atin gi re mos o seu ob je ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Per fe i ta -
men te, no bre De pu ta do João Alme i da.

Con ce do a pa la vra ao no bre Mi nis tro Nel son Jo -
bim.

O SR. NELSON JOBIM – Sr. Se na dor dois as -
pec tos. Se V. Exª ti ves se lido to dos os dis po si ti vos do
Có di go de Pro ces so, ve ri fi ca ria que as ex ce ções de
sus pe i ção são sub me ti das caso a caso, ou seja, não
exis te, no pro ces so, a hi pó te se de uma ex ce ção de
sus pe i ção ge ral e ir res tri ta. Em cada pro ces so, em
cada pro ble ma, em cada caso, se rão sub me ti das as
ex ce ções. E no mo men to em que es sas ex ce ções fo -
rem sub me ti das, no caso pro ces su al es pe cí fi co, se -
rão por mim res pon di das no sis te ma pro ces su al. Fi -
que tran qüi lo de que, se hou ver essa ex ce ção de sus -
pe i ção, que é a téc ni ca pro ces su al, fa rei a ma ni fes ta -
ção no lu gar pró prio, que não pú bli co, não é no Con -
gres so Na ci o nal, mas nos au tos dos pro ces sos. Exis -
tem os au tos de um pro ces so cha ma do ex ce ção de
sus pe i ção, que são apen sos, e o Tri bu nal é quem de -
ci de. Fi que cer to V. Exª de que, no mo men to em que
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essa ex ce ção for cor re ta, há bil e per fe i ta men te sub -
me ti da em um pro ces so, será res pon di da.

De ou tra par te, que ro co mu ni car a V. Exª tam -
bém – e pas so às suas mãos – que o art. 35, IV, da Lei
Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o nal, de 14 de mar ço
de 1969, de ter mi na ser um dos de ve res dos ma gis tra -
dos aten der aos que o pro cu ra rem, a qual quer mo -
men to, quan do se tra te de pro vi dên cia que re cla me e
pos si bi li te so lu ção de ur gên cia.

Por tan to, este Pre si den te, como, de res to, qual -
quer juiz bra si le i ro, por for ça le gal de tex to vo ta do
pelo Con gres so Na ci o nal e de lei com ple men tar, que
é a Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra Na ci o nal, tem o de -
ver fun ci o nal de a to dos aten der a qual quer mo men to, 
em sen do te mas de ur gên cia e que re cla mem pro vi -
dên ci as que pos si bi li tem so lu ção de ur gên cia. Foi
exa ta men te o que se pas sou. Quem me pro cu rar, na
hora que me pro cu rar, será aten di do. Aliás, sabe dis -
so V. Exª, por que eu já lhe aten di pelo te le fo ne al gu -
mas ve zes, em ho rá rio não de ex pe di en te. Como de
res to co nhe cem to dos os De pu ta dos que aten di em
vá ri os mo men tos, em vá ri os lo ca is, em vá ri as cir -
cuns tân ci as, para sa tis fa zer si tu a ções de in for ma ção
e de ur gên cia. O nos so De pu ta do que tra ba lha jun to
ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral sabe mu i to dis so. Então, 
fi que tran qüi lo em re la ção a es ses pro ble mas.

Qu an to ao ou tro pro ble ma, exa mi na rei as ex ce -
ções de sus pe i ção, ten do em vis ta a com pe tên cia,
mas lem brem que a ex ce ção de sus pe i ção é ato ju rí -
di co, e não ato po lí ti co.

Mu i to obri ga do, Sr. Se na dor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Agra de ço, Sr. Pre si den te. Ape nas que ro trans mi tir ao
De pu ta do João Alme i da que não era a mi nha in ten -
ção fal tar qual quer res pe i to a V. Exª. Con si de ro que a
per gun ta que for mu lei seja re le van te e trans cen den te
a tudo aqui lo que é ob je to da pre sen te re u nião, tan to
é que o Pre si den te do TSE mos trou-se mu i to bem
pre pa ra do para res pon der à ques tão. Agra de ço a res -
pos ta.

O SR. NELSON JOBIM – Mu i to obri ga do, Sr.
Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Srs. Par la -
men ta res, te mos uma or dem de ins cri ção. Com a
aqui es cên cia do De pu ta do João Alme i da, pas so a pa -
la vra a V. Exª, pe din do ao se nho res que le vem em
con si de ra ção que, nes ta au diên cia pú bli ca, te mos,
além da pre sen ça de um Mi nis tro do Po der Exe cu ti vo,
que é o Mi nis tro Alber to Car do so, a pre sen ça de um
Mi nis tro do Po der Ju di ciá rio. Por tan to, a in de pen dên -
cia e a har mo nia en tre os Po de res de vem ser con si -

de ra das na ação que S. Exªs ve nham a fa zer aos Mi -
nis tros aqui pre sen tes. Peço-lhes que se ate nham ao
ob je to da pre sen te au diên cia pú bli ca, lis ta do na con -
vo ca ção da re u nião con jun ta en tre a Co mis são de
Con tro le e das Ati vi da des de Inte li gên cia e a Co mis -
são de Re for mas Po lí ti cas.

Pas so a pa la vra ao ilus tre De pu ta do Vi val do
Bar bo sa.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te. Já que pre ce dên cia é pre ce -
dên cia, ain da mais di an te de au to ri da des do Ju di ciá -
rio, agar ra mo-nos à gen ti le za do De pu ta do João
Alme i da em vir tu de de uma ques tão pes so al, mas eu
não po de ria de i xar de me di ri gir ao Mi nis tro Nel son
Jo bim e de tam bém sa u dar o Mi nis tro Ge ne ral Car do -
so pela sua pre sen ça e pela sua ex po si ção. Per mi -
to-me di ri gir ao Mi nis tro Nel son Jo bim, pela per ti nên -
cia das ques tões que que ro fo ca li zar.

Aliás, es ses de ba tes, es sas con ver sas per ma -
nen tes com o Mi nis tro Nel son Jo bim são mu i to opor -
tu nas nes te ano ele i to ral, não obs tan te um ano meio
con tur ba do, che io de ques tões. Mas tem sido mu i to
fru tí fe ro esse de ba te com o Mi nis tro Nel son Jo bim.

Re al men te, la men ta ria que o Mi nis tro não pu -
des se aco lher a su ges tão le van ta da – no ano pas sa -
do o Mi nis tro aco lheu com mu i ta fir me za – de res ta u -
rar, no Bra sil, a ca bi ne in de vas sá vel, que é uma prá ti -
ca do mun do in te i ro e foi prá ti ca no Bra sil quan do,
ape sar de o País ain da os ten tar ní vel de de sen vol vi -
men to eco nô mi co me nor, sem pre con se guía mos al -
gum re cur so para mon tá-la. A ca bi ne de pa pe lão re al -
men te é uma las ti ma até à dig ni da de do pro ces so ele -
i to ral. Não fi quei con ten te em le van tar al guns cen tí -
me tros essa ca bi ne de pa pe lão. Cre io que não dará
re al men te essa dig ni da de que o pro ces so ele i to ral re -
quer, mas o que me cha mou mais aten ção na ex po si -
ção do Mi nis tro Jo bim é que S. Exª anun ci ou di ver sas
ino va ções na ques tão da urna ele trô ni ca. Isso é uma
ques tão mu i to im por tan te. Entre tan to, por se rem ino -
va ções ao pro ces so – e fo ram fe i tas re ve la ções oral -
men te –, na tu ral men te, cre io que o co le gi a do do Tri -
bu nal - tam bém não é a ques tão nem pes so al do Mi -
nis tro - irá trans for mar es sas ino va ções em re so lu -
ções, em nor mas es pe cí fi cas para se rem se gui das.
Foi mu i to im por tan te que o Mi nis tro re ve las se que
será pos sí vel aces sar a to ta li za ção ofi ci al de ma ne i ra
pa ra le la, só que, Mi nis tro, pe di ria que de ta lhas se, por
re so lu ção ou por ins tru ção pró pria, como será pos sí -
vel esse aces so.

Deu V. Exª até o exem plo de que, após os qua tro 
mi lhões de vo tos, po der-se-á ter esse aces so a essa
to ta li za ção. E re me te ria a uma ques tão que cre io tam -
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bém que o Mi nis tro não aco lheu, uma re i vin di ca ção
an te ri or nos sa: fa zer a to ta li za ção fe de ra ti va, es ta do
por es ta do, para, de po is da to ta li za ção no TSE, ser
fe i ta a to ta li za ção na ci o nal. 

Os Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is, nes se pro -
ces so da urna ele trô ni ca, na apu ra ção e na to ta li za -
ção do voto, per de ram, in clu si ve, as suas prin ci pa is
ati vi da des, que di zem res pe i to a efe ti va men te par ti ci -
par da apu ra ção ele i to ral. Des de a ele i ção de 1989,
igual men te con tur ba da, foi fe i ta essa uni fi ca ção da to -
ta li za ção, e tí nha mos fe i to uma re i vin di ca ção para
vol tar ao sis te ma fe de ra ti vo de to ta li za ção, de es ta do
a es ta do.

Ou tra ques tão tam bém, Mi nis tro, é a res pe i to do 
que V. Exª dis se so bre a ge ra ção dos flash cards de
car gas, que será fe i ta na fren te dos fis ca is. Como não
exis te ne nhu ma dis ci pli na do TSE, ne nhu ma re so lu -
ção a esse res pe i to, cre io que de ve rá exis tir uma re -
so lu ção para que cada juiz faça isso obri ga to ri a men -
te, man da to ri a men te.

V. Exª re ve lou, tam bém, uma gran de e im por tan -
te mu dan ça, que é a re ve la ção do que se cha mou de
bi bli o te ca de se gu ran ça da crip to gra fia, o que re al -
men te era uma re i vin di ca ção sen ti da nos sa, no sen ti -
do de ter mos aces so ao pro gra ma de crip to gra fia,
para que não hou ves se ne nhu ma dú vi da, ne nhum
pro ble ma a res pe i to. Essa é uma mu dan ça subs tan ci -
al no pro ces so de apu ra ção da urna ele trô ni ca e cre io
que re quer tam bém a nor ma ti za ção so bre como será
fe i to, em que mo men to, em que cir cuns tân ci as e em
que pra zos os par ti dos te rão aces so a essa bi bli o te -
ca, as sim cha ma da, que é o pro gra ma de crip to gra fia.

Ou tra ques tão é a con fe rên cia do pro gra ma car -
re ga do pe los fis ca is, o que não era mu i to ad mi ti do pe -
los fis ca is, os téc ni cos do TSE, an te ri or men te. V. Exª
re ve lou que é uma ques tão im por tan te, como tam bém 
a con fe rên cia pe los fis ca is par ti dá ri os, que é um di re i -
to dos par ti dos e um de ver de quem vai ope rar o pro -
ces so ele i to ral e re quer uma nor ma ti za ção para que
não haja con fli tos a res pe i to.

Há um as pec to de alta re le vân cia que nos re me -
te a uma con sul ta fe i ta pelo PDT, ain da na ele i ção mu -
ni ci pal do ano 2000, que diz res pe i to ao mo men to de
se ope rar o sis te ma, o pro gra ma de crip to gra fia. Che -
ga mos a fa zer uma con sul ta ao TSE, e o Mi nis tro Néri
da Sil ve i ra, de acor do com as re co men da ções da
equi pe téc ni ca do TSE, res pon deu que a crip to gra fia
era fe i ta após a emis são do Bo le tim de Urna, mas fi -
ca mos mu i to es tar re ci dos quan do o Re la tó rio da Uni -
camp re ve lou o con trá rio. O Re la tó rio da Uni camp re -
ve lou que, pelo pro gra ma, a crip to gra fia en tra va em
ope ra ção an tes da emis são do bo le tim, o que nos de i -

xou, re al men te - e já era a pre o cu pa ção nos sa, des de
o ano 2000 - com uma in se gu ran ça mu i to gran de em
re la ção aos gra ves pro ble mas que isso po de ria ge rar.

O Re la tó rio da Uni camp cons ta tou o in ver so da -
que la in for ma ção an te ri or pres ta da pela equi pe téc ni -
ca do TSE, con subs tan ci a da na re so lu ção da la vra do 
Mi nis tro Néri da Sil ve i ra. E ago ra o Mi nis tro Nel son
Jo bim in for ma que o TSE aco lhe a re co men da ção da
Uni camp para que, tão-so men te após a emis são do
bo le tim, isto é, quan do os par ti dos to dos já ti ve rem
im pres so um bo le tim para o seu aces so, a crip to gra fia 
en tre em ope ra ção, o que se jus ti fi ca mu i to nes sa
fase, e tão so men te nes sa fase, em ra zão da ques tão
de trans por te do dis que te, para evi tar qual quer pro -
ble ma, qual quer adul te ra ção en tre o dis que te e a sua
to ta li za ção nas cen tra is de to ta li za ção.

Essa re al men te é uma me di da ino va do ra em re -
la ção ao que ha via sido es ta be le ci do até aqui e de
mu i ta im por tân cia, de ma ne i ra que a sa ú do. Não sei
se será exi gi da uma nor ma ti za ção para essa ques tão. 
De i xo à re fle xão do Mi nis tro Nel son Jo bim se será ne -
ces sá rio fa zer o de ta lha men to des sa ques tão. 

Com es sas al te ra ções de mu i ta im por tân cia e
bem subs tan ci a is, re ma nes ce tão-so men te a ques tão 
do sis te ma ope ra ci o nal e a sua per ma nên cia como
um sis te ma se cre to. Nes sa mes ma con sul ta que o
PDT fez – e tem sido ob je to de de ba te, o PDT vol tou a
re i te rar a ne ces si da de de se abrir esse sis te ma pelo
TSE, nas re co men da ções que fez à nor ma ti za ção re -
cen te no TSE –, re me te-se ao ano 2000 a pre o cu pa -
ção do PDT com a aber tu ra des se sis te ma. Re al men -
te o Re la tó rio da Uni camp fez essa re co men da ção
mu i to for te ao TSE de tudo aqui lo a que ti ver aces so
no pro gra ma – e tem aces so a todo o pro gra ma – ser
re ve la do aos par ti dos po lí ti cos.

Na res pos ta an te ri or à con sul ta do Mi nis tro Néri
da Sil ve i ra – S. Exª é in for ma do pela equi pe téc ni ca –,
S. Exª dis se que não há pro ble ma no pro gra ma e que
ele não é se cre to, por que está dis po ní vel em mer ca -
do, é o pro gra ma Vir tuOS. Ocor re que o la u do da Uni -
ver si da de Esta du al de Cam pi nas – cre io que no seu
item 4.6, pá gi na 27 – diz que deve ser ob ser va do que
o Vir tuOS usa do re ce beu al gu mas ex ten sões, não é o 
que está no mer ca do, e sim o que está no mer ca do
com al gu mas ex ten sões, uma sor te de al te ra ções, a
fim de sa tis fa zer os vá ri os re qui si tos pre vis tos no edi -
tal ba i xa do pelo TSE. Por tan to per ma ne ce essa ques -
tão de o Pro gra ma Vir tuOS, ten do re ce bi do es sas
mo di fi ca ções, não ser aque le que a con sul ta do TSE
nos res pon de que está no mer ca do, por que efe ti va -
men te o que está no mer ca do não tem as al te ra ções
ali pre vis tas. 
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De i xa ria, den tro des se am bi en te da aber tu ra to -
tal que o Mi nis tro está pre ten den do fa zer, o ape lo
para essa ques tão, que cons ta das re co men da ções
fi na is dos itens 5.4 e 5.5 do Re la tó rio da Uni camp, sin -
te ti za do na pá gi na 46, na que les itens pon tu a is, que
são os re su mos das con clu sões. Está ní ti da ali a re co -
men da ção for te e re i te ra da nes sa lin gua gem, tal vez
di fí cil para mim, não para o Mi nis tro Nel son Jo bim,
que tem a fe li ci da de de con ci li ar o Di re i to com mu i ta
ma te má ti ca, tem mais fa mi li a ri da de com es sas ques -
tões do que eu. Nes sa lin gua gem, re i te ra da de di ver -
sas for mas, a re co men da ção for te da Uni camp é no
sen ti do de que todo o sis te ma, tudo en fim que o TSE
pro du zir e bo lar nes se sis te ma ele i to ral de apu ra ção
seja re ve la do aos par ti dos po lí ti cos, ob je tos, aliás, de
todo o pro ces so ele i to ral.

Era isso. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Sr. Mi -
nis tro. Mu i to obri ga do, De pu ta do João Alme i da.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca, com a pa la vra V. Exª.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Está ini ci an do a Ordem do Dia no Se na do Fe de ral.
Não te nho per gun ta a fa zer, mas gos ta ria, em nome
da Li de ran ça do PMDB, de fa zer uma ma ni fes ta ção
bem rá pi da.

Pri me i ro, lou var o tra ba lho ex ce len te e in con tes -
tá vel do TSE, in clu si ve do Ga bi ne te da Se gu ran ça
Insti tu ci o nal, le van do aos bra si le i ros a se gu ran ça
des se tra ba lho de qua li da de nas ele i ções que se
apro xi mam. É uma con tri bu i ção de ma ne i ra mu i to es -
pe ci al para a me lho ria da cul tu ra de mo crá ti ca do País. 
Como é im por tan te esse pro ce di men to todo e essa
se gu ran ça que es ta mos ten do de que as ele i ções te -
rão ple na li su ra! Pode ser ami go, pode ser com pa dre,
pode ser cor re li gi o ná rio, pode ser in clu si ve com pa -
nhe i ro de re pú bli ca de es tu dan tes, não há con di ções
de fra u dar o pro ces so.

Pa ra béns pelo tra ba lho. O PMDB lou va esse tra -
ba lho todo e não po de ria de ma ne i ra al gu ma de i xar
de re gis trar aqui esse de po i men to, atra vés da Li de -
ran ça des se Par ti do no Se na do Fe de ral.

Eram es sas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Mu i to

obri ga do, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, que re pre -
sen tou a Li de ran ça do PMDB nes ta Co mis são de
Con tro le da Ati vi da de de Inte li gên cia. Agra de ço a pre -
sen ça e a par ti ci pa ção de S. Exª.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Nel son Jo bim
para res pon der as in da ga ções fe i tas pelo De pu ta do
Vi val do Bar bo sa.

O SR. NELSON JOBIM – Emi nen te De pu ta do
Vi val do Bar bo sa, to das as in for ma ções da das es tão
sen do sub me ti das a al te ra ções por meio de re so lu -
ção para dis ci pli nar to dos os atos, já que de vem ser
trans pa ren tes e con subs tan ci a dos em dis ci pli nas que 
ain da es tão sen do mon ta das.

Lem bro a V. Exª que a to ta li za ção dos car gos es -
ta du a is é fe i ta nos Tri bu na is Re gi o na is. O Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral faz ape nas a to ta li za ção na ci o nal da
se guin te for ma: nas ele i ções mu ni ci pa is, as to ta li za -
ções eram fe i tas nos mu ni cí pi os, mas ago ra, como é
es ta du al, são fe i tas no Tri bu nal Re gi o nal. Então,
quan do o dis que te é le va do para o sis te ma que trans -
mi te os da dos para o Tri bu nal Re gi o nal e es sas in for -
ma ções são re ce bi das por este, é con fe ri da a as si na -
tu ra di gi tal, ve ri fi ca-se se aqui lo está cor re to e lá é de -
ci fra do, pois lá está a cha ve de le i tu ra e de aber tu ra. É
con fe ri do o con te ú do e a cor res pon dên cia da in for -
ma ção, são ar ma ze na dos os ban cos de da dos e en -
tão é fe i ta a to ta li za ção na que le Tri bu nal Re gi o nal.

V. Exª dis se que o Tri bu nal per deu sua fun ção de 
to ta li za ção. Não. Ape nas de sa pa re ceu a fun ção hu -
ma na de to ta li za ção, já que é fe i ta pelo sis te ma de in -
for ma ti za ção no pró prio Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral. A
to ta li za ção na ci o nal é trans mi ti da para o Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, que re ce be to das as in for ma ções, e
tam bém são trans mi ti dos os da dos re la ti vos a mu ni cí -
pi os, zo nas, me sor re gião e uni da de da Fe de ra ção.
Então, têm-se to dos os da dos.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Gos -
ta ria de um es cla re ci men to: V. Exª está cha man do de
ele i ção na ci o nal a ele i ção pre si den ci al...

O SR. NELSON JOBIM – Só. Só a pre si den ci al.
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Ou

para se na dor e de pu ta do fe de ral?
O SR. NELSON JOBIM – Só a pre si den ci al,

por que os vo tos com pu tá ve is para se na dor são re -
gi o na is. Tem-se a to ta li za ção do es ta do: de pu ta do
es ta du al, de pu ta do fe de ral, se na do res e go ver na -
dor, mas ha ve rá tam bém a to ta li za ção para pre si -
den te no es ta do, para se sa ber quan tos vo tos os
can di da tos ob ti ve ram. 

No Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, ha ve rá a to ta li za -
ção de tudo e as in for ma ções po de rão ser aces sa das. 
A úni ca di fe ren ça é que não se con se gui rá, aces san -
do o Tri bu nal do Rio de Ja ne i ro, ob ter in for ma ções so -
bre as ele i ções no Rio Gran de do Sul. Pre ci sa rão
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aces sar o Tri bu nal Su pe ri or, que é o ca nal cen tra li za -
dor que re ce be os da dos glo ba is.

O Go ver na dor Bri zo la fez uma re i vin di ca ção so -
bre a to ta li za ção. Esta be le ce re mos essa to ta li za ção
por mu ni cí pi os, por zo nas e por me sor re giões, que
são os cri té ri os es ta be le ci dos pelo BNDES em re la -
ção à di vi são dos es ta dos – as cha ma das me sor re -
giões es ta du a is. Então, se qui se rem ob ter uma in for -
ma ção, por exem plo, numa me sor re gião do Rio de
Ja ne i ro - não me re cor do qua is são - po de rão
obtê-la; se qui se rem in for ma ções em re la ção à to ta li -
za ção do mu ni cí pio, te rão; por zona, te rão. Isso é
pos sí vel a par tir da nos sa úni ca uni da de atô mi ca,
que é a urna ele trô ni ca. Ha ve rá en tão um pro ces so
de apro xi ma ção de ur nas ele trô ni cas por zona e por
mu ni cí pio – um mu ni cí pio tem mais de uma zona – e
de po is apro xi mam a zona dos mu ni cí pi os da me sor -
re gião. A apro xi ma ção das me sor re giões dará o re -
sul ta do do es ta do e a apro xi ma ção dos es ta dos, da
União. Tem-se as sim todo o pro ces so pe ri me tral de
to ta li za ção.

Qu an to à ge ra ção dos flash cards, fa re mos isso
de for ma pú bli ca, ou seja, quan do hou ver a ge ra ção
dos flash cards de car gos, os par ti dos se rão con vi da -
dos a par ti ci par do pro ces so. 

Qu an to à crip to gra fia, já fiz re fe rên cia a esse as -
sun to, far-se-á de po is da im pres são. Na ses são do dia 
6 de agos to, os mó du los crip to grá fi cos, quer as si mé -
tri cos, quer si mé tri cos, se rão sub me ti dos a exa me pe -
los cre den ci a dos pe los par ti dos po lí ti cos. Todo o sis -
te ma será exa mi na do. Isso não se fará so men te no
dia 6, le va rá 4 ou 5 dias. O exa me será fe i to se guin do
re gras que es ta mos a ela bo rar. Du ran te todo esse pe -
río do de 6 dias, exa mi nar-se-ão tam bém os mo dos de 
pic to gra fia. Os exa mes dos pro gra mas se rão am plos. 

Em re la ção à ques tão do “vir tuOS”, evi den te -
men te, as pe cu li a ri da des des se sis te ma de ro ta ção
de ter mi nam al te ra ções. E se rão exa mi na das as ex -
ten sões re la ti vas ao “vir tuOS”. Em re la ção ao “vir -
tuOS” uni tá rio, não, por que é pro gra ma de mer ca do e
não há ra zão al gu ma de se fa zer isso, mas em re la -
ção às al te ra ções, sim. Em re la ção ao sis te ma ope ra -
ci o nal, tam bém te re mos toda a aber tu ra, De pu ta do
Bar bo sa, há ab so lu ta trans pa rên cia do sis te ma. E
pro gres si va men te, va mos cri an do me ca nis mos de
trans pa rên cia. A cada ele i ção, va mos apren den do a
ne ces si da de de ope rar de uma for ma ou de ou tra, que 
é exa ta men te o pro ces so de vo ta ção. A nos sa gran de
in da ga ção e tam bém pre o cu pa ção, nes ta ele i ção,
não é esse sis te ma, é exa ta men te apro ve i tar a ex pe -
riên cia da im pres são do voto para as ele i ções de
2004, quan do te re mos a ele i ção mu ni ci pal, uma vez

que na ele i ção na ci o nal, De pu ta do Bar bo sa, V. Exª
sabe, os pro ble mas são de me nor mon ta, por que as
di ver gên ci as em uma urna ele trô ni ca não de ci dem,
em uma de ter mi na da vo ta ção, ele i ções es ta du a is e
na ci o na is. Na ele i ção mu ni ci pal, V. Exª sabe mu i to
bem, às ve zes um voto de ci de um quo ci en te ele i to ral,
quo ci en te par ti dá rio para ele i ção de ve re a dor. Então,
o mo men to de ma i or dis pu ta de vo tos são as ele i ções
mu ni ci pa is, em que te mos os pro ble mas mais gra ves
ou mais sé ri os nes se pro ces so.

Qu e ria tam bém di zer a V. Exª que te re mos tudo
isso cla ra men te dis ci pli na do em todo o sis te ma. Fi que 
V. Exª tran qüi lo, por que te re mos um sis te ma de vo ta -
ção cal mo. Qu e ro in for mar aos se nho res tam bém que 
o Tri bu nal Ele i to ral teve a opor tu ni da de, ain da nes te
ano, de tes tar o sis te ma em si tu a ções es tran ge i ras.
Le va mos as ur nas ele trô ni cas por um con vê nio que fi -
ze mos com a Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri ca nos,
fi ze mos a ele i ção mu ni ci pal em cin co mu ni cí pi os do
Pa ra guai, sen do que, em três se ções da ca pi tal, tam -
bém uti li za mos ur nas ele trô ni cas. A di fi cul da de que
po de ria ha ver em sis te ma de vo ta ção do Pa ra guai,
De pu ta do Vi val do Bar bo sa, fi cou su pe ra da pelo seu
sis te ma ele i to ral. O sis te ma pa ra gua io, como V. Exª
sabe, é de lis ta fe cha da, por tan to o voto do ele i tor é
no par ti do, e não no can di da to in di vi du al. A di fi cul da -
de que te mos aqui é de que, no sis te ma ele i to ral bra -
si le i ro, os vo tos são uni pes so a is, vota-se em can di da -
tos, e os vo tos des ses can di da tos é que são re me ti -
dos para a le gen da do par ti do. Por isso, te mos a com -
ple xi da de de vo tar em 6 car gos, na hi pó te se, e por
nome de pes so as dis tin tas. Nes te ano, se rão 1.640
car gos em dis pu ta, des de a de pu ta ção es ta du al. E
cre io que, já em fi nal de ju lho, te re mos anun ci a do o
nú me ro de can di da tos que es ta rão con cor ren do a es -
ses mil e tan tos car gos que es ta rão em dis pu ta nes -
tas ele i ções.

No Pa ra guai, ha via uma ca rac te rís ti ca: como os
par ti dos tra ba lham com co res, ou seja, além de nú -
me ros nas lis tas par ti dá ri as, es sas lis tas têm co res,
co lo ri mos cada uma das te clas. A te cla nº 1 cor res -
pon dia à lis ta nº 1, do Par ti do Co lo ra do; a te cla nº 2,
que era azul, do Par ti do Ra di cal Li be ral; a te cla nº 3,
que era bran ca, do El Encu en tro Na ci o nal. Então, não
hou ve pro ble ma al gum de vo ta ção, in clu si ve, em lo ca -
is em quem se fa la va ex clu si va men te o gua ra ni, como 
é o caso de uma ci da de no Pa ra guai. Tam bém fiz a
de mons tra ção des se sis te ma para ou tros pa í ses, que 
es tão exa mi nan do exa ta men te a per ti nên cia do sis te -
ma ele i to ral bra si le i ro. Por quê? Por que a ex pe riên cia
ele i to ral bra si le i ra, cu ri o sa men te, é a mais am pla do
mun do, não ape nas pelo nú me ro de ele i to res, mas
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ba si ca men te pelo nú me ro de car gos e can di da tos
que po dem ser vo ta dos, já que o sis te ma de lis ta
aber ta só exis te no Bra sil e na Fin lân dia. No res to do
mun do, o sis te ma é de lis tas fe cha das. V. Exª fi que
tran qüi lo em re la ção a es sas ve ri fi ca ções.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – O
pró xi mo pro je to do De pu ta do João Alme i da, cer ta -
men te, será pela lis ta fe cha da. Mi nis tro, des cul pe-me, 
mas me fa lhou uma ques tão: o Có di go Ele i to ral de ter -
mi na que ces sem as cam pa nhas 48 ho ras an tes da
aber tu ra do pro ces so de vo ta ção até o seu fe cha men -
to, às 17h.

O SR. NELSON JOBIM – Antes do iní cio do pro -
ces so de vo ta ção.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT – RJ) – Qu a -
ren ta e oito ho ras an tes do iní cio e até seu fe cha men -
to, às 17h. No en tan to, a Jus ti ça Ele i to ral tem to le ra do, 
nas úl ti mas ele i ções, prin ci pal men te, a cha ma da prá -
ti ca de boca de urna, em que o vo lu me de re cur sos
gas tos no dia da ele i ção é bru tal, com ma te ri a is, ca -
mi sas, di ver sas co i sas e os cha ma dos bo que i ros, ca -
bos ele i to ra is que es tão cada vez mais ca ros.

É uma ati vi da de não lí ci ta, está pro i bi da por lei.
Se a Jus ti ça Ele i to ral to mas se as me di das com o ri gor 
ne ces sá rio, a cam pa nha fi ca ria li vre des se gas to bru -
tal, o que co la bo ra ria mu i to para con ter a in ter fe rên cia 
do po der eco nô mi co nas ele i ções.

Se V. Exª pu des se, re al men te, re fle tir, aco lher e
re u nir os par ti dos po lí ti cos, até em uma cam pa nha di -
ri gi da pelo TSE, po de ría mos ter o gran de re sul ta do
de ali vi ar o pro ces so ele i to ral de um ele va dís si mo
cus to e bru tal ônus quan do já não te mos con di ção de
res pi rar mais nada no fi nal das cam pa nhas, de que V.
Exª se re lem bra rá.

O SR. NELSON JOBIM – Mu i to obri ga do a V.
Exª. Evi den te men te, se não hou ves se cus tos, po de -
ría mos per mi tir. Não que re mos per mi tir em hi pó te -
se al gu ma, mes mo que não hou ves se cus tos, ou
seja, a fun ção não é ape nas re du zir cus tos, mas
sim as se gu rar a li su ra do pro ces so ele i to ral. Mu i to
obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Embo ra
temo que con tra rie a na tu re za do povo bra si le i ro, para 
o qual tudo é fes ta, o povo gos ta de sair na rua, car na -
val, fu te bol, etc.

Tem a pa la vra o De pu ta do João Alme i da.
O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA) – Sr. Pre -

si den te, ilus tres Mi nis tros Nel son Jo bim e Alber to
Car do so, Pre si den te Ola vo Ca lhe i ros, meus ca ros
com pa nhe i ros, hoje, aqui, se des faz toda dú vi da que

po dia per sis tir so bre o sis te ma ele i to ral bra si le i ro, me -
lhor di zen do, so bre o sis te ma de vo ta ção bra si le i ro.

A ex po si ção do Mi nis tro, a in cor po ra ção das su -
ges tões apre sen ta das pela Uni camp, à ex ce ção de
uma de las, tudo isso veio a con tri bu ir para dar ma i or
se gu ran ça e tran qüi li da de ao ele i tor bra si le i ro quan do 
ex pres sa sua von ta de no pro ces so de mo crá ti co ele i -
to ral. Cre io que in cum be a to dos nós, os agen tes po lí -
ti cos e, so bre tu do, à im pren sa di zer isso em voz alta e
sem ver go nha. No Bra sil, te mos cer ta di fi cul da de de
pro fes sar o pa tri o tis mo, fa lar das co i sas boas que fa -
ze mos. Esta mos sem pre à pro cu ra do que é ruim.
Pre ci sa mos di zer isso de for ma cla ra, por que man ter
a dú vi da so bre o sis te ma só ser ve ao pre do mí nio do
cur ral ele i to ral. Ain da há al gu mas co i sas nos rin cões
mais dis tan tes do Bra sil — na Ba hia há mu i to dis so,
nos sa cul tu ra é mu i to vas ta em cor rup ção ele i to ral.
Então, ao se di zer “pode fra u dar”, “o sis te ma é pas sí -
vel de fra u de”, co me ça a re ma nes cer a pos si bi li da de
de o cabo ele i to ral que diz: “eu vou sa ber como é o
seu voto; se você não vo tar, eu es tou ven do; eu pos so
con tro lar na urna ele trô ni ca”. Par ti ci pei de ele i ções na 
Ba hia em que se di vul gou isso. Não adi an ta, eles con -
tro lam a urna. O Se na dor fu la no con tro la o Tri bu nal na 
Ba hia, e eles con tro lam a urna. Ago ra é mais fá cil ain -
da, já se ga nhou ele i ção. Esse tipo de pro ce di men to
em ele i ção na ci o nal não tem tan to re fle xo, mas em
ele i ção mu ni ci pal é de sas tro so.

Então, te mos de di zer de for ma cla ra e pro fes sar 
ago ra, uma vez que não há mais dú vi da, que o sis te -
ma de vo ta ção bra si le i ro é con fiá vel e que o ele i tor
pode pres tar a sua obri ga ção – já que nes te País é
obri ga ção – de vo tar com a tran qüi li da de de que a sua 
ma ni fes ta ção será cap ta da e con ta bi li za da ade qua -
da men te. Acre di to que isso seja mu i to im por tan te. 

Eu não te ria ne nhu ma per gun ta a fa zer. So men -
te la men to, por que, em bo ra a Uni camp te nha fe i to um
tra ba lho mu i to com ple to, quan do pro pu se mos isso ao 
Mi nis tro Nel son Jo bim, à Câ ma ra e ao Se na do, eu
pre ten dia que fos se um pou co mais bem (ina u dí vel).
Mas pen so que o que não foi fe i to pre ci sa ser fe i to por
nós. O sis te ma ele trô ni co con ti nua per mi tin do que au -
sen te vote, que mor to vote, en fim, que as pes so as
pos sam vo tar por ou tras que não es te jam pre sen tes.
Isso re ma nes ce. Pre ci sa mos e po de mos me lho rar na
lei, mas a ma i o ria dos pro ble mas que tí nha mos es tão
re sol vi dos.

Embo ra eu sem pre te nha dito de for ma mu i to
cla ra que aque le sis te ma an te ri or, mais ba ra to e mais
sim ples, da vo ta ção por cé du la, ain da que mo ro so e
tor tu ran te para to dos nós, é ab so lu ta men te se gu ro,
como con ti nua se gu ro ago ra, ou me lhor ain da, des de
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que não hou ves se ne gli gên cia ou co ni vên cia do juiz
com a fra u de e hou ves se ca pa ci da de de os par ti dos
exer ce rem ade qua da men te a fis ca li za ção, a fis ca li za -
ção do sis te ma ago ra, para dar to das es sas ga ran ti -
as, fi cou mais so fis ti ca da e re fi na da. Te nho medo de
que, por isso, os par ti dos não a exer çam. Em todo
caso, como será cen tra li za da, cada par ti do po de rá
de sig nar um es pe ci a lis ta para exer cer esse mis ter. Lá
atrás, toda a di fi cul da de era ge ra da por isso. Par ti dos
nun ca se ha bi li ta ram a exer cer a fis ca li za ção. Se se
ha bi li tas sem a exer cer a fis ca li za ção na “boca da
urna”, ou me lhor, na se ção ele i to ral a que ti ves sem
aces so, não ha ven do ne gli gên cia ou co ni vên cia dos
ju í zes ele i to ra is ou das au to ri da des en vol vi das no
pro ces so, tam bém po de ria trans cor rer com ab so lu ta
tran qüi li da de a vo ta ção.

Pa ra be ni zo o Mi nis tro Nel son Jo bim, pela ini ci a -
ti va e pelo tra ba lho que teve todo o TSE. O Mi nis tro
Alber to Car do so tam bém es cla re ce de for ma de fi ni ti -
va. Não há se gre do, não há mis té rio, não há nada o
que sus pe i tar so bre a par ti ci pa ção des sa ins ti tu i ção,
di ga mos as sim, por que é qua se uma ins ti tu i ção, des -
te ór gão do Exe cu ti vo na con tri bu i ção ao pro ces so de
cap ta ção do voto no sis te ma de vo ta ção bra si le i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) - Mu i to obri -

ga do, De pu ta do João Alme i da. Pas so a pa la vra ao
De pu ta do Jú lio Se meg hi ni. Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB – SP) - Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te Aldo, nos so Pre si den te Ola -
vo, nos so re la tor, com pa nhe i ro de par ti do e ami go
João Alme i da. Tam bém faço mi nhas as pa la vras de
que, um dia, fa re mos as ele i ções con si de ran do a lis ta, 
que é o ob je ti vo mais im por tan te des ta Co mis são.

Qu e ro pa ra be ni zá-los pela au diên cia pú bli ca e
pela ini ci a ti va to ma da por esta Casa de pe dir um re la -
tó rio da Uni camp, para que pu des se tran qüi li zar um
pou co mais a po pu la ção bra si le i ra.

O no bre De pu ta do João Alme i da foi mu i to fe liz.
Não po de mos ir para um pro ces so ele i to ral que é
duro, é um em ba te. A de mo cra cia é o que es ta mos
cons tru in do de me lhor nes te País. Te mos um sis te ma
ele i to ral in te i ro in for ma ti za do, a que cha ma mos urna
ele trô ni ca; ela é um dis po si ti vo de hard wa re que faz
par te de um sis te ma bri lhan te que foi apre sen ta do
aqui pelo no bre Mi nis tro Nel son Jo bim.

Então, quan do co lo ca mos em dú vi da este sis te -
ma como um todo, da mos a im pres são de que es ta -
mos, na ver da de, co lo can do em dú vi da a de mo cra cia
no Bra sil, o re sul ta do das ele i ções. Esta au diên cia pú -
bli ca vem per mi tir que a im pren sa pos sa, na ver da de,

es cla re cer o mo ti vo co lo ca do por al gu mas pes so as
so bre isso.

O Bra sil está de pa ra béns, por que o Mi nis tro fa -
lou, aqui, so bre ex pe riên cia que está sen do ro da da
com esse sis te ma nos Esta dos Uni dos. Te nho acom -
pa nha do pes so al men te o in te res se de um dos pa í ses
mais avan ça dos em tec no lo gia – por que não são so -
men te os Esta dos Uni dos –, o Ja pão, que tam bém
aca bou de mu dar to das as suas leis para per mi tir que
haja um sis te ma mais am plo que saia da que las cé du -
las de cen te nas de anos atrás, em que eles eram
acos tu ma dos a ex pres sar sua von ta de, por que es tão
ven do que tal von ta de está guar dan do a tra di ção e
não re al men te a von ta de de ele ger o mais ade qua do
go ver nan te que a sua po pu la ção quer. Ao mu dar a lei, 
vem ao Bra sil co nhe cer o nos so sis te ma ele i to ral.

O STE está fa zen do um tra ba lho bri lhan te ao
ori en tar to dos os pa í ses do mun do so bre esse sis te -
ma que es ta mos ado tan do. Então, é mu i to im por tan te
que, ao ana li sar mos, não nos ate nha mos a uns da dos 
sim ples de uma urna ele trô ni ca. Pela pri me i ra vez em
toda his tó ria da urna ele trô ni ca, vejo um tra ba lho com
esse de ta lha men to e pro fun di da de. Alguém que re al -
men te ana li sa tudo, de i xa so men te de dis cu tir um ou
ou tro pon to iso la do e tem o sis te ma como um todo.

Par ti cu lar men te, fico or gu lho so de ser bra si le i ro
nes se mo men to. Isso mos tra que, re al men te, es ta -
mos pas san do a ser re fe rên cia não so men te por que
te mos téc ni cos es pe ci a li za dos em in for má ti ca ou es -
ta mos acom pa nhan do a tec no lo gia, mas por que te -
mos ho mens sé ri os que co nhe cem o que fa zem, en ti -
da des que es tão se con so li dan do para man ter a de -
mo cra cia.

Na ver da de, isso co roa de êxi to todo esse tra ba -
lho. O Bra sil so men te pode fazê-lo por que tem uma
uni ver si da de como a Uni camp, que já nos aju dou na -
que la dú vi da so bre o pa i nel aqui na Câ ma ra, aten deu
ra pi da men te à so li ci ta ção do nos so Pre si den te Aé cio
Ne ves e fez com que, no mo men to de uma vo ta ção
de li ca da, não fos se co lo ca da em dú vi da, para o Bra -
sil, a in ten ção des ta Casa. No va men te, faz um tra ba -
lho bri lhan te ao mos trar aqui todo esse sis te ma.

Qu e ro co men tar três pon tos: pri me i ro, es tou
até sur pre so ao cons ta tar re al men te a com pe tên cia 
das pes so as que pla ne ja ram esse sis te ma, eli mi -
nan do todo esse tra ba lho que nós tí nha mos nas
apu ra ções pa ra le las, no ge ren ci a men to, na po lí cia
que co lo cá va mos nos nos sos par ti dos so bre o pro -
ces so de apu ra ção. 

Fui can di da to uma vez, mas par ti ci pei de vá ri as
ele i ções. Con fes so, Sr. Mi nis tro, que 10%, 15%, 20%
de uma ele i ção, nos par ti dos, es tão nos gas tos do dia
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da ele i ção. E não é à toa, mas por que sa bía mos que
ali po día mos ga nhar. So mos tes te mu nhas de mu i tos
vo tos que uma pes soa, na Mesa, ga nha va ou per dia
de vi do à pres são que fa zia so bre aque le que es ta va
ana li san do a in ten ção do ele i tor, que es ta va sen do
de ci di da por ou tros. E sou tes te mu nha de er ros gro -
tes cos que fa zi am par te do nos so sis te ma.

Em uma ci da de cha ma da Va len tim Gen til, no in -
te ri or do Esta do de São Pa u lo, em to das as ur nas, tive 
90, 100, 110 vo tos. E uma ou tra De pu ta da do meu
Par ti do, em ba i xo do meu nú me ro – por que eu era 55,
ela era fi nal 50 –, na co lu na de ba i xo, teve zero ou um
voto. Em uma úni ca urna, eu tive um voto e ela teve 99 
vo tos. Ou seja, foi um erro gro tes co de al guém que,
ao can tar, como o se nhor dis se, pas sou.

Então, um sis te ma de uma ele i ção nos sa, que
era com pos to de to dos es ses fa tos, e sem pre con vi -
ve mos com esse sis te ma, hoje é subs ti tu í do por ou tro 
tão com ple xo e trans pa ren te que está se mos tran do
mu i to se gu ro. Qu an to mais dis cu ti mos, mais te mos
con fi an ça de que ele está mu i to bem fe i to. E mais do
que isso, é bem pro je ta do por pes so as com pe ten tes
que es tão per mi tin do a sua evo lu ção.

Não há je i to de se fa zer um sis te ma que fi que
es tá ti co. Hoje, com a tec no lo gia, é pre ci so per mi tir
que ele vá se apri mo ran do, au men tan do a ca pa ci da -
de de se gu ran ça não so men te do hard wa re ou de
com quem está a cha ve da crip to gra fia, mas do sis te -
ma como um todo. Fer ra men tas no vas apa re cem na
se gu ran ça e nós per ce be mos que a cada ele i ção te -
mos ga nha do.

Não há uma crí ti ca nos sa de que em cada sis te -
ma de ele i ção exis te ino va ção e por tan to a an te ri or
não foi se gu ra. Não é nada dis so. O exa me que está
sen do fe i to pela Uni camp mos tra a qua li da de des se
sis te ma, a com pe tên cia de quem o fez, a ca pa ci da de
de evo lu ção dele ao ade quar mos o hard wa re, o soft -
wa re, mo der ni zar mos o pro ces so, dar mos mais trans -
pa rên cia per mi tin do au di to ria pe los par ti dos.

Estão de pa ra béns to dos que par ti ci pa ram da
con fec ção des se sis te ma; o Bra sil, por ter uma uni ver -
si da de como a Uni camp, na qual to dos con fi am e se
co lo ca em da dos como es ses. Está de pa ra béns a
Uni camp por suas su ges tões, a fim de que pos sa mos
apri mo rar o nos so sis te ma que te mos fe i to aqui.

Te nho ape nas uma dú vi da, na ver da de, que
gos ta ria re al men te de elu ci dar. Peço des cul pas por -
que tive de sair. Hou ve uma ou tra vo ta ção. Sou mem -
bro de ou tra co mis são e era im por tan te que eu pu des -
se par ti ci par des sa vo ta ção.

Na ver da de, é so bre o có di go-fon te. V. Exª, com
cer te za, já es cla re ceu, mas a im pren sa es ta va per -
gun tan do bas tan te. E isso não tra ta de tec no lo gia,
mas de pro ce di men tos in ter nos ao TSE, e não sei se
fi cou es cla re ci do que não há chan ce de co lo car mos
em dú vi da se usa mos ou não o có di go-fon te, que, na
ver da de, foi de sen vol vi do, foi quem pro ces sou re al -
men te os re sul ta dos. Se isso foi es cla re ci do, não pre -
ci sa V. Exª me dar esse es cla re ci men to; se não foi, eu
gos ta ria de sa ber que ati tu des que fo ram to ma das. 

De res to, que ro pa ra be ni zar tam bém o nos so
Mi nis tro Alber to Car do so pela ce ri mô nia bri lhan te
que fez hoje aqui, ao ofe re cer ao País, no iní cio da
Se ma na de Com ba te às Dro gas, o tra ba lho que
tem fe i to. 

Tam bém ti ve mos vá ri os pro ble mas e te mos for -
mas di fe ren tes de pen sar so bre a uti li za ção da crip to -
gra fia as si mé tri ca, com cha ve pú bli ca e pri va da,
como o Bra sil está se co lo can do para ob ter os cer ti fi -
ca dos di gi ta is, mas que ro di zer que cla ra men te pas sa 
lon ge de qual quer um dos nos sos mem bros da Co -
mis são de Ciên cia e Tec no lo gia qual quer dú vi da so -
bre Ce pesc ou so bre a qua li da de de do mí nio da tec -
no lo gia. É um or gu lho para o Bra sil esse ór gão. Vo cês
o co nhe cem. Pen so que re al men te quem fa bri ca o co -
fre e o pla ne ja está lá, mas quem tem a cha ve e o se -
gre do está no TSE, e te mos cer te za de que o pro ces -
so todo está bem es cla re ci do. Qu e ro pa ra be ni zar
tam bém sua par ti ci pa ção aqui no dia de hoje, Sr. Mi -
nis tro.

Peço que o Mi nis tro Nel son Jo bim pos sa es cla -
re cer se isso já foi ou não dito aqui. Se não, fu tu ra -
men te, vou-me in te i rar do as sun to. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Com a pa -
la vra o De pu ta do Osmar Ser ra glio.

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, ape nas te le gra fi ca men te, dado o adi an ta -
do da hora e para agra dar aos que ain da per ma ne -
cem aqui para pres ti gi ar a pre sen ça de dois Mi nis tros
que vi e ram con tri bu ir para o es cla re ci men to de um
pon to tão im por tan te para nós, que ro di zer que de fato 
te nho sido uma tes te mu nha per ma nen te da dis po si -
ção e dis po ni bi li da de que S. Exª o Sr. Mi nis tro Nel son
Jo bim tem ofe re ci do a tan tos quan tos o pro cu rem, in -
de pen den te men te de ho rá rio, so bre mo do àque les
que de al gu ma ma ne i ra atu em na Jus ti ça Ele i to ral.
Fica o nos so re gis tro nes se sen ti do, con fir man do a
sua re fe rên cia a esse pro pó si to.

Em se gun do lu gar, como mem bro da Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça, tam bém fo mos pro vo ca dos
so bre dú vi das que even tu al men te es ta vam in ci din do
so bre a li su ra das ele i ções atra vés das ur nas ele trô ni -
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cas. Cons ti tu í mos uma Co mis são Espe ci al na Co mis -
são de Jus ti ça, que de po is ter mi nou sen do in cor po ra -
da à Co mis são, que tra ta dos as sun tos da re for ma po -
lí ti ca. Tam bém em todo o mo men to, des de quan do
tra ta mos des te as sun to das ur nas ele trô ni cas até
ago ra, te mos vis to e tes te mu nha do a ab so lu ta aber tu -
ra com que as crí ti cas são ace i tas e as su ges tões,
aco lhi das pelo Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, Mi nis tro Nel son Jo bim, que tem cada vez mais
mos tra do o in tu i to de de i xar re al men te trans pa ren te
essa vi si bi li da de de uma ele i ção ab so lu ta men te cor -
re ta, que se pre ten de re gu lar, in du vi do sa, de ma ne i ra
a não le van tar sus pe i tas so bre a sua con du ção.

De al gu ma ma ne i ra, que ro co lher a ma ni fes ta ção
do De pu ta do João Alme i da no sen ti do de isso não veda
que de fato os au sen tes e os fa le ci dos vo tem. 

Ape nas, como re fe rên cia e como V. Exª sem pre
tem pro cu ra do so lu ções, que ro di zer que re ce bi, nas
ele i ções mu ni ci pa is, uma cer ta dú vi da em tor no de
que even tu al men te al guém pu des se ter par ti ci pa do
da ele i ção in de vi da men te e so li ci tei e, in cri vel men te – 
ago ra não dis po nho dis so, mas po de rei mais tar de
en ca mi nhar a V. Exª, mas de qual quer modo está in -
cor po ra do à le gis la ção e foi tra du zi do e in ter pre ta do
como sen do um fa tor de si gi lo das ele i ções, do se gre -
do e do si gi lo do voto –, não tive a pos si bi li da de, em -
bo ra já fos se De pu ta do e ti ves se en tra do em con ta to
até com a Pre si dên cia do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral
do meu Esta do, de ter aces so à re la ção pura e sim -
ples dos no mes das pes so as que te ri am par ti ci pa do
das ele i ções, das pes so as que te ri am vo ta do, para
even tu al men te ve ri fi car se al guém po de ria ter dis so
in te gra do.

Enfim, mais uma vez que ro di zer que nos or gu -
lha mos des se pri vi lé gio que te mos de even tu al men te
– eu pelo me nos não te nho ne nhu ma afe i ção a essa
ma té ria, não é igual ao caso do Jú lio e de ou tros tan -
tos –, numa opor tu ni da de tran si tó ria mu i to im por tan te 
em que es sas dú vi das são tra zi das, de con tar com al -
guém, que, a des pe i to de todo o apri mo ra men to que
tem na área ju rí di ca, tam bém tem al gu ma afe i ção na
par te de in for má ti ca, que com tan ta fa ci li da de faz com 
que per ce ba mos que es ta mos in se ri dos num sis te ma
que nos dá ga ran tia ab so lu ta de uma ele i ção que con -
di ga aos vo tos que se rão de po si ta dos nas ur nas.

Mu i to obri ga do pela opor tu ni da de.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Agra de ço

as pa la vras do De pu ta do Jú lio Se meg hi ni e do De pu -
ta do Osmar Ser ra glio.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Nel son Jo bim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Pre si den te, Srs.

Par la men ta res, cre io que essa ex po si ção que fi ze -
mos mos tra o cri té rio de con du ção do Tri bu nal Ele i to -
ral em re la ção a esse pro ces so.

Qu e ro lem brar bem a V. Exªs que o Tri bu nal Ele i -
to ral exer ce fun ções ju ris di ci o na is, ou seja, de juiz
pro pri a men te dito, quan do jul ga os ca sos, os pro ces -
sos que são sub me ti dos pela via ju ris di ci o nal pe ran te
o Tri bu nal. Lá, a fun ção de sem pe nha da por to dos nós
é a de juiz. 

Nes te mo men to em que dis cu ti mos o pro ces so
de vo ta ção e o mos tra mos a V. Exªs, não es ta mos
exer cen do uma fun ção ju ris di ci o nal, mas uma fun ção
ad mi nis tra ti va. O Tri bu nal é uma agên cia pro du to ra de 
ele i ções, e os con su mi do res des se pro ces so são os
ele i to res, os par ti dos po lí ti cos e os po lí ti cos in di vi du -
al men te. Daí por que en ten der a in te ra ção ab so lu ta -
men te ne ces sá ria nes te pro ces so de atu a li za ção do
sis te ma. O De pu ta do Jú lio Se meg hi ni tem ra zão: a
cada ano, a cada ele i ção, te re mos sem pre um pro ce -
di men to, um ajus ta men to e o le van ta men to de ques -
tões que pos sam emer gir da ex pe riên cia da ele i ção
an te ri or. É isso que que re mos fa zer com a im pres são
do voto. 

Qu an to à ques tão sus ci ta da pelo De pu ta do Se -
meg hi ni e re fe ri da pelo De pu ta do Osmar Ser ra glio e,
an te ri or men te, pelo nos so João Alme i da so bre o ele i -
tor que vota em nome de ou tro, qual é o pro ble ma que
te mos? Isso não tem nada a ver com a urna ele trô ni -
ca, mas com a lis ta de ele i to res que vo tam nes sa urna 
ele trô ni ca. Esta lis ta gem está na mão do Pre si den te
da Mesa. Jun to ao nome do ele i tor está o nú me ro do
tí tu lo, que vi a bi li za a vo ta ção na urna, por que o sis te -
ma diz que pre ci sa mos iden ti fi car o ele i tor atra vés da
di gi ta ção do seu nú me ro. É ver da de que, ter mi na da
uma ele i ção com uma se ção ele i to ral de 300 ele i to -
res, se vo ta ram 250 e não com pa re ce ram 50, deve
ha ver um con lu io ab so lu to com a mesa in te i ra, uma
vez que a mesa di gi ta va o nú me ro cor res pon den te
aos 50 au sen tes e vo ta va em seu lu gar. Por quê? Por -
que esse nú me ro está na mão.

So lu ções para isso? A so lu ção para isso era não 
ter a mesa o nú me ro do tí tu lo de ele i tor. Qual é a con -
se qüên cia des sa so lu ção? Essa so lu ção im por ta em
que só vota o ele i tor que ti ver o tí tu lo na mão. 

Le van tei esse as sun to aqui no Con gres so e al -
guns Par la men ta res dis se ram que era in viá vel em
seus Esta dos exi gir que o ele i tor só vo tas se com o tí -
tu lo. Por que só po de ria vo tar com o tí tu lo? Por que o
tí tu lo te ria o nú me ro cor res pon den te. Com pa re ceu à
se ção, iden ti fi cou-se como sen do o ele i tor que está
lan ça do, não adi an ta, por que não há como ele vo tar,
uma vez que não há o nú me ro cor res pon den te. Ele te -
ria que se qua li fi car como ten do com pa re ci do, mas
jus ti fi car a sua não-vo ta ção pelo com pa re ci men to
sem tí tu lo.

Cabe ao Con gres so Na ci o nal de ci dir isso. Se a
lei ele i to ral dis pu ser que o nú me ro não deve es tar jun -

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra 5 17033

SETEMBRO 2002396    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



to ao me sá rio, aca ba o pro ble ma. O pre ço a pa gar é
exa ta men te que não vo ta rão aque les au sen tes.

Ou tro sis te ma téc ni co para se re sol ver o pro ble -
ma: se ti vés se mos um sis te ma de aber tu ra do sis te -
ma ele trô ni co atra vés do re gis tro da íris ou da im pres -
são di gi tal, ou seja, um sis te ma di gi tal de aber tu ra em
que o ele i tor es ta ria ca das tra do em que, co lo can do o
dedo so bre o sis te ma, abri ria a urna. Ve mos os pro -
ble mas que po de re mos ter em 115 mi lhões e 268 ar -
qui vos re la ti vos a im pres sões di gi ta is ou iden ti fi ca ção
de íris des sas 115 mi lhões de pes so as. O Con gres so
Na ci o nal de ci de se vota com iden ti fi ca ção, com do cu -
men tos, ou só vota com tí tu los. Pela le gis la ção, é per -
mi ti do o voto sem tí tu lo. Essa é uma dis cus são que os
se nho res têm que en fren tar.

É cla ro que te mos um ou tro pro ble ma. V. Exª
sabe bem que toda a so lu ção de um pro ble ma é tam -
bém o ge ra dor de ou tros. É cla ro que – veja De pu ta do
João Alme i da, já que V. Exª se re fe riu ao pro ble ma de
fra u de – te mos que lem brar que, no mo men to em que
este nú me ro do tí tu lo de sa pa re cer da mesa ele i to ral,
es ta rá no ca das tro do car tó rio ele i to ral, su bi rá so bre -
ma ne i ra, no mer ca do ne gro, o pre ço des sa in for ma -
ção. Ou seja, abre-se um es pa ço de cor rup ção, que é
exa ta men te no car tó rio ele i to ral, for ne cen do a lis ta -
gem dos nú me ros de cada um.

Te mos que es tu dar es ses sis te mas, ajus tan -
do-os a cada ele i ção, de modo a che gar mos a um sis -
te ma per fe i to. Isto ocor re por uma ra zão mu i to sim -
ples: lem brem-se de que há al guns anos, quan do tí -
nha mos bi par ti da ris mos clás si cos. Ao ter mi nar a ele i -
ção, co me ça va-se a apu ra ção, se pa ran do os vo tos
bran cos. Dis tri bu íam-se en tre os par ti dos fis ca is pre -
sen tes os vo tos em bran co: 50 para um, 50 para ou tro. 
Era as sim.

Gos ta ria de agra de cer a ma ni fes ta ção do De pu -
ta do Ser ra glio e in for mar ao De pu ta do Ju lio Se meg hi -
ni que a ques tão do Có di go foi en fren ta da, de po is
con ver sa re mos so bre o as sun to. Qu e ro tam bém di zer 
ao Pre si den te, ao Mi nis tro Alber to Car do so e aos Srs.
De pu ta dos que es ta mos ab so lu ta men te à dis po si ção
por uma ra zão sim ples: nes te mo men to, não é o ma -
gis tra do, no sen ti do ju ris di ci o nal do ter mo, que está
pre sen te, mas um ge ren te de um pro ces so ele i to ral
cu jos con su mi do res são os se nho res, em re la ção ao
qual as de ci sões têm que ser to ma das e por nós ob -
ser va das, no com pro mis so de che gar mos a esse sis -
te ma que está sen do ado ta do, ri go ro sa men te mo der -
no, ab so lu ta men te avan ça do, pro du to de uma ex pe -
riên cia con cre ta e da cri a ção, por den tro do Tri bu nal
Ele i to ral, de seus téc ni cos e das pes so as que aqui es -
tão, que aju da ram a criá-lo.

O Dr. Ca ma rão, que é o Di re tor do Sis te ma de
Infor má ti ca, com pa re ceu re cen te men te à Tur quia, a

con vi te do Par la men to tur co, para co nhe ce rem o sis -
te ma. Esti ve na Itá lia a con vi te do Go ver no ita li a no,
prin ci pal men te do Mi nis tro Gi u lio Scot ta, para exa mi -
nar o sis te ma. A ONU de se ja ex pan dir o co nhe ci men -
to do sis te ma, que é ab so lu ta men te sim ples. No que
diz res pe i to ao seu mo de lo de hard wa re, so fis ti ca do
no que diz res pe i to ao sis te ma de soft wa re, isto sim, é
ab so lu ta men te sim ples e com uma ca rac te rís ti ca:
essa má qui na não ser ve para nada se não para vo tar.
Daí por que nin guém rou ba: é um com pu ta dor que só
ser ve para esse fim. E mais, é um com pu ta dor que re -
sis te às ca rac te rís ti cas bra si le i ras: au to mó vel, avião,
lom bo de bur ro, ca noa e to dos os de ma is trans por tes, 
em qual quer re gião, de for ma tal que to dos os 115 mi -
lhões de bra si le i ros pos sam ex pres sar o seu voto.
Esse é o de sen vol vi men to da de mo cra cia bra si le i ra
atra vés da iden ti fi ca ção des ses sis te mas.

**Te mos pro ble mas a dis cu tir no sis te ma ele i to -
ral, como cam pa nha ele i to ral, fi nan ci a men to de cam -
pa nha, mas isso só se cons trói na his tó ria, não ex clu -
si va men te pela vi são aca dê mi ca. É exa ta men te o pro -
ces so his tó ri co que vai de ter mi nan do a cri a ção de
me ca nis mos cada vez mais pró xi mos a três gran des
ob je ti vos do sis te ma ele i to ral bra si le i ro e dos sis te -
mas ele i to ra is do mun do: pri me i ro, a de fi ni ção da ci -
da da nia – já o fi ze mos: quem pode vo tar e quem pode 
ser vo ta do; se gun do, a ver da de ele i to ral, que o voto
vo ta do seja o voto apu ra do, que está re sol vi do; e o
ter ce i ro pro ble ma, que é exa ta men te a ma ni fes ta ção
do ele i tor, ou seja, os me ca nis mos de for ma ção da
von ta de do ele i tor. E este é o tema so bre o qual exa ta -
men te pre ci sa mos ter uma lon ga dis cus são, mas pre -
sa e ar ra i ga da no pro ces so his tó ri co, e não atra vés de 
abs tra ções, que, ao fim e ao cabo, são dis cur sos éti -
cos me ra men te ad je ti va dos, sem qual quer com pro -
mis so com a re a li da de con cre ta (fa lha na gra va ção)
um pro ces so de for ma ção da von ta de do ele i tor que
seja exa ta men te res pe i ta dor des sa von ta de. E é isso
que te mos que dis cu tir, e só se dis cu te nes ta Casa, e
só se dis cu te exa ta men te com a in te ra ção da (fa lha
na gra va ção) de cada um. 

Qu e ro di zer a V. Exªs que, nos oito anos em
que aqui per ma ne ci, foi o lo cal em que re al men te
apren di o que é o Bra sil, o Bra sil que se ma ni fes ta,
o Bra sil que erra e o Bra sil que acer ta, o Bra sil que
faz a his tó ria.

Agra de ço imen sa men te a V. Exª, De pu ta do Aldo 
Re be lo, como tam bém ao nos so Pre si den te Ola vo
Ca lhe i ros e ao nos so Re la tor João Alme i da a pos si bi -
li da de de aqui es tar pre sen te e re tor nar a um de ba te
que a his tó ria não en cer ra, mas que a nos sa ge ra ção,
o gru po de V. Exªs e esta le gis la tu ra têm o com pro -
mis so de lan çar na his tó ria. E é as sim que se cons trói
esta gran de Na ção. Não po de mos ab so lu ta men te
con fun dir o tem po his tó ri co de cada um de nós, que é
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o tem po in di vi du al, com o tem po his tó ri co de uma na -
ção. E aqui não es ta mos dis cu tin do o nos so tem po, da 
nos sa ge ra ção, mas o tem po de uma na ção. Sa i ba -
mos, por tan to, avan çar no sen ti do de cons tru ir a gran -
de na ção que o Bra sil de se ja ser e fa zer um gran de
acer to de con tas des te País com o seu fu tu ro, que é
exa ta men te o que es pe ra mos e o que de sen vol vem
os Po de res da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – Con ce do
a pa la vra, para as suas con si de ra ções fi na is, ao Mi -
nis tro Alber to Car do so.

Tem V. Exª a pa la vra.
O SR. GENERAL ALBERTO MENDES

CARDOSO – Srs. Pre si den tes, Sr. Mi nis tro Jo bim,
Srs. De pu ta dos, Se nho ras e Se nho res, na des pe di da, 
ape nas um agra de ci men to e um com pro mis so. O
agra de ci men to de po der mos es tar aqui mos tran do o
que a Abin vem fa zen do no que diz res pe i to à crip to -
gra fia des se pro ces so. O com pro mis so é o de re a fir -
mar que a de mo cra cia bra si le i ra cons tru iu e está con -
so li dan do um Ser vi ço de Inte li gên cia do Esta do bra si -
le i ro ab so lu ta men te vin cu la do ao Esta do e ao povo
bra si le i ro, sem qual quer li ga ção com gru pos que te -
nham pre ten sões de ma nu ten ção do po der ou de
aces so ao po der. O com pro mis so é com o Esta do e
com o povo. Qu an tas ve zes for mos con vi da dos para
aqui vir, tan tas ve zes aqui es ta re mos, com ple ta men te 
dis po ní ve is, para fa lar so bre esse pro ces so de for ma -
ção de um Ser vi ço de Inte li gên cia do Esta do den tro
da (fa lha na gra va ção).

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Re be lo) – A Pre si -

dên cia re gis tra e agra de ce a pre sen ça da Drª Ma ri sa
Del’Isola Di niz, Di re to ra-Ge ral da Abin. 

Em meu nome e em nome do Pre si den te da Co -
mis são de Re for mas Po lí ti cas, De pu ta do Ola vo Ca -
lhe i ros, agra de ço ao Mi nis tro-Pre si den te do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, Nel son Jo bim, e ao Mi nis tro Alber -
to Car do so. O ob je ti vo des ta au diên cia pú bli ca era
exa ta men te o de per mi tir que os Srs. Par la men ta res,
prin ci pal men te aque les que ma ni fes ta vam dú vi das
so bre a se gu ran ça, so bre o pro ces so de apu ra ção
das ur nas ele trô ni cas, pu des sem so li ci tar, tan to ao
Mi nis tro Nel son Jo bim quan to ao Mi nis tro Alber to
Car do so, to dos os es cla re ci men tos ne ces sá ri os para
que as pró xi mas ele i ções no Bra sil pos sam, den tro
dos li mi tes do nos so pro ces so his tó ri co, trans cor rer
num am bi en te de se gu ran ça e de tran qüi li da de, es -
sen ci a is à cons tru ção da de mo cra cia no nos so País. 

Esta au diên cia pú bli ca tam bém ti nha como ob -
je ti vo for ta le cer ins ti tu i ções es sen ci a is à cons tru ção
da de mo cra cia no Bra sil, como o Tri bu nal Su pe ri or

Ele i to ral, a Jus ti ça Ele i to ral no Bra sil, e a Agên cia Bra -
si le i ra de Inte li gên cia, e per mi tir que es sas ins ti tu i -
ções pos sam, cada vez mais, pres tar à so ci e da de, ao
povo e ao Esta do bra si le i ro os ser vi ços ines ti má ve is
para a sua de mo cra ti za ção pro fun da e ver da de i ra.
Por tan to, agra de ço mais uma vez aos pre sen tes e en -
cer ro a pre sen te re u nião.

Mu i to obri ga do.

(Le van ta-se a re u nião às 17h38min.)

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)

(*) ATA DA 5ª REUNIÃO

Em 27 de ju nho de 2002, quin ta-fe i ra, às 9h,
no Ga bi ne te da Pre si dên cia da Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra
dos De pu ta dos, Sala nº 135-A do Ane xo II.

Aos vin te e sete dias do mês de ju nho de dois
mil e dois, quin ta-fe i ra, às nove ho ras, no Ga bi ne te da
Pre si dên cia da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos, Sala nº
135-A do Ane xo II da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a
pre sen ça do Sr. Pre si den te da Co mis são Mis ta de
Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia, De pu ta do
Aldo Re be lo; do De pu ta do Luiz Car los Ha uly, Vice-Lí -
der do PSDB na Câ ma ra dos De pu ta dos, re pre sen -
tan do o Lí der da Ma i o ria, De pu ta do Ju tahy Jú ni or; e
do Se na dor Edu ar do Su plicy, Lí der da Mi no ria no Se -
na do Fe de ral, con for me lis ta de pre sen ça ane xa, re a -
li zou-se a 5ª Re u nião da Co mis são Mis ta de Con tro le
das Ati vi da des de Inte li gên cia, de ca rá ter re ser va do,
con vo ca da em sua 3ª Re u nião, re a li za da em 11 de ju -
nho de 2002, com o ob je ti vo de ou vir ex po si ção do
Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do Che fe do Ga bi ne te de
Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca, 
Ge ne ral Alber to Men des Car do so, bem como do
Exmº Sr. Di re tor-Ge ral do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, Dr. Ita nor Ne ves Car ne i ro, a res pe i to da si tu -
a ção da se gu ran ça pú bli ca no País. A re u nião re a li -
zou-se com a pre sen ça das duas au to ri da des con vi -
da das, ten do se en cer ra do às onze ho ras.

Para cons tar, foi la vra do o pre sen te TERMO,
que vai as si na do por mim, Mar cia Lyra Nas ci men to
Egg (ma trí cu la 4737), Di re to ra da Sub se cre ta ria de
Apo io a Con se lhos e Órgãos do Par la men to, da Se -
cre ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral.

Bra sí lia, 27 de ju nho de 2002. – Mar cia Lyra
Nas ci men to Egg,  Di re to ra  da Sub se cre ta ria de
Apo io a Con se lhos e Órgãos do Par la men to,  Se cre -
ta ria-Ge ral da Mesa do Se na do Fe de ral.

(*) Re pu bli ca da por ha ver sa í do com in cor re ções no DSF nº 98,
de 21.8.2002.
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DOCUMENTO ANEXO À ATA DA 5ª REUNIÃO
DA COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS

 ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA

17036 Quinta-fe i ra 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

    399SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ata da 108ª Ses são De li be ra ti va, Ordi ná ria,
em 5 de se tem bro de 2002 

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Mo za ril do Ca val can ti,  Fran ce li no Pe re i ra
Car los Pa tro cí nio, a Sra. Emí lia Fer nan des e o Sr. Edu ar do Su plicy

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Alber to Sil va – Arlin do Por to – Bel lo Par ga –
Car los Pa tro cí nio – Chi co Sar to ri – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer -
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Ge ral do Melo –
He lo í sa He le na – José Fo ga ça – José Jor ge – La u ro
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Mar lu ce
Pin to – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Pe -
dro Si mon – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro -
meu Tuma – Tas so Ro sa do – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 26
Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla -
ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran -
ce li no Pe re i ra, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTA DO DA JUS TI ÇA

Nº 904/2002, de 3 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções re fe ren tes ao Re que ri men to nº 112,
de 2002, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te.

O re que ri men to vai ao ar qui vo. 

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 476, DE 2002

(Nº 1.505/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Con se -
lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de

Cam pes tre a exe cu tar ser vi ço de  ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cam -
pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 75, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za o
Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Cam pes -
tre a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cam pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção .

MENSAGEM Nº 733/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são exe cu tar ser -
vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con for me os se -
guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 807, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Uni dos para a Co mu ni ca ção da Boa
Nova em Pan cas, na ci da de de Pan cas – ES;

2 – Por ta ria nº 47, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va, na ci da de de Gu ar da Mor – MG;

3 – Por ta ria nº 51, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
SERVIR – Ser vi ço de Pro mo ção do Me nor, na ci da de
de Ja nuá ria – MG;

4 – Por ta ria nº 60, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Fun da ção Casa Gran de Me mo ri al do Ho mem Ka ri ri,
na ci da de de Nova  Olin da – CE;

5 – Por ta ria nº 65, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Cen tro Cul tu ral Andre lan den se (CECAN), na ci da de
de Andre lân dia – MG;
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6 – Por ta ria nº 68, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rio Ja gua ri be, na ci da de de
Rus sas – CE;

7 – Por ta ria nº 75, de 22 de fe ve re i ro de 2001
– Con se lho Co mu ni tá rio de Ra di o di fu são de Cam -
pes tre, na ci da de de Cam pes tre – MG;

8 – Por ta ria nº 90, de 22 de fe ve re i ro de 2001
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia FM,
na ci da de de Ale xan dria – RN;

9 – Por ta ria nº 92, de 22 de fe ve re i ro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de São João D’Aliança, na
ci da de de São João  D’Aliança – GO;

10 – Por ta ria nº 100, de 22 de fe ve re i ro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Mi guel, na ci -
da de de San tos Du mont – MG;

11 – Por ta ria nº 103 de 22 de fe ve re i ro de
2001 – Asso ci a ção Po pu lar Pas sa qua tren se de Ra -
di o di fu são para o de sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu -
ral, na ci da de de Pas sa Qu a tro – MG; e

12 – Por ta ria nº 107, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Vale do Gro a í ras – ACVG,
na ci da de de Gro a í ras – CE.

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 106 EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Con se lho Co mu ni -
tá rio de Ra di o di fu são de Cam pes tre, com sede na
ci da de de Cam pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção
e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi -
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di -
fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e
a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to

com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, 
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53710.001163/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 75, 
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.1163/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Con se lho Co mu ni tá rio de
Ra di o di fu são de Cam pes tre, com sede na Rua Co -
ro nel José Cus tó dio, nº 257, A, na ci da de de Cam -
pes tre, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i ta de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 21º43’9”S e lon gi tu de em
46º4’58”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 477, DE 2002

(Nº 1.536/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC –
SHALON a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Cu i a bá,
Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 676, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC –
SHALON a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Aé cio Ne ves,  Pre si -
den te.

MENSAGEM Nº 702/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49 in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 300, de 21 de ju nho de 2000 –
Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu. na ci da de de Ni te -
rói – RJ;

2 – Por ta ria nº 392, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se na
ci da de de Lima Cam pos -MA;

3 – Por ta ria nº 393, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Co mu ni ca ção So -
ci al de Oro bó, na ci da de de Oro bó – PE;

4 – Por ta ria nº 406, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita gi bá na ci da de de Ita gi -
bá – BA:

5 – Por ta ria nº 476, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção de Rá dio de Fu são Co mu ni tá ria Car los Pe -
re i ra, na ci da de de San ta Lu zia – BA:

6 – Por ta ria nº 577, de 22 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ave Bran ca para o De sen -
vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co dos Mo ra do res
da Pra ça do DI – QNA – Ta gua tin ga-DF, na ci da de de
Ta gua tin ga – DF;

7 – Por ta ria nº 630, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Obra Assis ten ci al para Inte gra ção So ci al
da Co mu ni da de, na ci da de de São Vi cen te – RN;

8 – Por ta ria nº 676, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC –
SHALON, na ci da de de Cu i a bá – MT;

9 – Por ta ria nº 677, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e So ci al de Mi ran da – ACODAMI, na ci da -
de de Mi ran da – MS;

l0 – Por ta ria nº 683, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro aos Artis tas de
Ca ja ze i ra, na ci da de Sal va dor – BA;

11 – Por ta ria nº 762, de 12 de de zem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun do No -
na to de Tun tum na ci da de de Tun tum – MA;

12 – Por ta ria nº 38, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a do Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli des, na
ci da de de Aca ri – RN;

13 – Por ta ria nº 104, de 22 de fe ve re i ro de 2001
– Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni tá ria na ci -
da de de Ca ta lão – GO;

14 – Por ta ria nº 108 de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Re cu pe ra ção, Con ser va ção e Pre ser -
va do da Ba cia do Rio Par do, na ci da de de Ri bas do
Rio Par do – MS:

15 – Por ta ria nº 116, 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
co e Cul tu ral de Ca ra col, na ci da de de Ca ra col – MS;
e

16 – Por ta ria nº 117, de 6 de mar ço de 200l –
Asso ci a ção Assis ten ci al da Cha pa da (AAC), na ci da -
de de Utin ga – BA.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 220 EM

Bra sí lia, 3 de abril de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Be ne fi cen te
Co mu ni tá ria ABC – SHALON, com sede na ci da de de
Cu i a bá/Esta do do Mato Gros so, ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca -
put do art 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
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co mu ni da de, numa de mons tra ção de  re cep ti vi da de
da fi lo so fa de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de 
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53690.000719/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 676,
 DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000719/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te Co -
mu ni tá ria ABC – SHALON, com sede na Rua Arnal do
Addor, nº 1, Ba ir ro Co op ha mil, na ci da de de Cu i a bá,
Esta do do Mato Gros so a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i -
to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 15º36’57”S e lon gi tu de em
56º7’39”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -

ses a con tar da data de pu bli ca ção do res pec ti vo De -
cre to Le gis la ti vo.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, re vo ga da a Por ta ria nº 676, de 25 de
ou tu bro de 2000. – Pi men ta da Ve i ga.

Re la tó rio nº 26/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe ren cia: Pro ces so nº 53690000719/98, de
13 de agos to de 1998.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni -
tá ria ABC-Sha lon, lo ca li da de de Cu i a bá, Ewsta do do
Mato Gros so.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC
– Sha lon, ins cri ta no CGC/MF sob o nú me ro
3.129.699/0001-82, no Esta do do Mato Gros so, com
sede na Rua Arnal do Addor, s/nº – Ba ir ro Co op ha mil,
ci da de de Cu i a bá, MT, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri -
men to da ta do de 13 de agos to de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex -
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de Mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
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Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca -
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di -
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi -
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 8 a 153, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re la vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Arnal do Addor s/nº, Ba ir -
ro Co op ha mil, na ci da de de Cu i a bá, Esta do do Mato
Gros so, de co or de na das ge o grá fi cas em 15º36’57”S
de la ti tu de e 56º07’39”W de lon gi tu de, con so an te aos

da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en -
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 55 a 58, de -
no mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad -
Com.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ção so bre ge ra ção de co or -
de na das ge o grá fi cas ins tru ções so bre co or -
de na das co in ci den tes com os le van ta men -
tos do IBGE.

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção 
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as al te ra ção es ta tu tá -

ria e do qua dro di re ti vo,
apre sen ta ção de do cu men tos nos su bi tem 6.7 in ci sos 
I e II na Nor ma 02/98 e o en vio do Pro je to Téc ni co (fls.
66 à 153).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fir ma do pelo
en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das as
se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa -
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e  no li mi te da área de ser -
vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e 
de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti -
cas elé tri cas da an te na.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la -
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 134 à 135.

15. É o re la tó rio.
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IV– Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria

        ABC-Sha lon

qua dro di re ti vo
Pre si den te: Jo su el da Sil va
Vice-Pre si den te: Ma ury Bra ga de Ara ú jo
1º Se cre tá rio: Ge tú lio da Cos ta
2º Se cre tá rio: Cos me Alves Ve las ques
1º Te sou re i ra: Ju dith Ro dri gues da Sil va
2º Te sou re i ro: André Crist hi a no Oli ve i ra da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, is te ma ir ra di -
an te e es tú dio 

Av. Arnal do Addor nº 1 – Ba ir ro Co op ha mil, ci -
da de de Cu i a bá, Esta do do Mato Gros so;

– co or de na das ge o grá fi cas

15º36’57” de la ti tu de e 56º07’39” de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se 
Téc ni ca de Rad Com” – fls. 55, e que se re fe re à lo -
ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi -
cen te Co mu ni tá ria ABC-Sha lon, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53690000719/98, de 13
de agos to de 1998.

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2000. –           Re la tor
da con clu são ju rí di ca –             Re la tor da con clu são
téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do Ser vi ço de 

Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

(À Co mis são e Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 478, DE 2002

(Nº 1.562/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul -
tu ra Ami gos do CECAP a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 41, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que

au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
e Cul tu ra Ami gos do Ce cap a exe cu tar, por três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na nata de sua pu bli ca ção .

MENSAGEM Nº 970, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes anos e en ti da des:

1 –  Por ta ria nº 808, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral, Edu ca ci o nal e Rá dio Co mu ni -
tá ria de Pi ra be i ra ba, na ci da de de Jo in vil le – SC;

2 – Por ta ria nº 41, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ami gos do Ce cap, na ci da de de Pi ra ci ca ba – SP;

3 – Por ta ria nº 42, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de flor da Ser ra do Sul na ci da de de Flor
da Ser ra do Sul  – PR;

4 – Por ta ria nº 44, de 22 de fe ve re i ro de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se nho ra San ta na da Co mu -
ni da de de Jati, na ci da de de Jati – CE;

5 – Por ta ria nº 66, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Artís ti ca e Cul tu ral de
Boca do Acre, na ci da de de Boca do Acre – AM;

6 – Por ta ria nº 70, de 22 de fe ve re i ro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral e
Edu ca ti va, na ci da de de Va zan te – MG;

7 – Por ta ria nº 80, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
ACIRCI – Asso ci a ção Cul tu ral, Infor ma ti va, de Ra di o -
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di fu são Co mu ni tá ria de Ito ro ró – Ba hia, na ci da de de
Ito ro ró – BA;

8 – Por ta ria nº 96, de 22 de fe ve re i ro de 200l –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Artís ti ca e Cul tu ral Ca tan -
du ven se, na ci da de de Ca tan du vas – PR;

9 – Por ta ria nº 101, de 6 de mar ço de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co la res (Rá dio Co mu ni -
tá ria Ro sá rio FM Sté reo), na ci da de de Co la res – PA;

10 Por ta ria nº 112, de 6 de mar ço de 2001  –
Asso ci a ção Cul tu ral das Enti da des Man te ne do ras de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na ci da de de Be lém – PA;
e

11 – Por ta ria nº 115, de 6 de mar ço de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ções (Rá dio Prin -
ce sa do Atlân ti co FM), na ci da de de Ma ra ca nã – PA.

Bra sí lia, 12 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

PORTARIA Nº 41, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.616, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.000225/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap, com sede
na Ala me da La ví nia G. Fur lan Fal zo ni, nº 211, Ba ir ro
Ce cap, na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u -
lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22°46’16”S e lon gi tu de em
47°35’46”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

MC 127 EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 200l

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 

que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap, com
sede na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i -
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.000225/00, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

RELATÓRIO Nº 1/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.830.000.225/00 de
26 de abril de 2000.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap, na lo ca li da de
de Pi ra ci ca ba – SP.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra Ami gos do Ce cap, ins cri to no CGC sob o nú -
me ro 03.769.250/0001-89, no Esta do de São Pa u lo,
com sede na Ala me da New ton Ca mar go Cos ta, 65,
Ce cap  – I, Ci da de de Pi ra ci ca ba, SP, di ri giu-se ao Se -
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nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 26 de abril de 2000, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se 
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
27 de mar ço de 2000, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro ante pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to te Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Co mu ni tá ria, apro va do
pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1996 e for ma nº 2/98,
de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

 –  Esta tu to So ci al:
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes:
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -
cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas
co or de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla -
ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to
da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a -
is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 230, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Ala me da La vi nia G. Fur lan
Fa u zi, 211, Ba ir ro Ce cap – I, Ci da de de Pi ra ci ca ba,
Esta do de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas
em 22º46’16”S de la ti tu de e 47º35’46”W de lon gi tu de,
con so an te os da dos cons tan tes no avi so no DOU de
27-3-2000, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 113, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ma men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6.7, in ci so III, VI, bem como apre sen tar o
su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls.

118 e 121).
13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o

“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls, 124, fir ma -
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi -
das as se guin tes in for ma ções:
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 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 228 e 229.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu cur so
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra Ami gos do Ce cap

– qua dro di re ti vo

Pre si den te:  Antô nio Bor to le to
Vice-Pre si den te:  José Isma ir da Cruz
1º Se cre tá rio:  Ma ria Anto ni e ta Alves Pel le gri ni
2º Se cre tá rio:  Di vi na de Fá ti ma Ola ia da Cruz
1º Te sou re i ro:  Luís Car los Pas par del li
2º Te sou re i ro:  Antô nio Orlan do Pel le gri ne
1º Dir. de Pat.:  Apa re ci do Adil son Sil ve i ra
2º Dir. de Pat.:  Odi nir Antô nio Ma la gue ta

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te 
e es tú dio Rua Ala me da La vi nia G. Fur lan Fa u zi,
211, Ba ir ro Ce cap – I, Ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do 
de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
22º 46’ 16” S de la ti tu de e 47º 35’ 46” W de lon gi -

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 124, e “Ro te i ro

de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 228 e 229, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ami gos do Ce cap, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.830.000.225/00, de 26 de abril de 2000.

Bra sí lia, 16 de ja ne i ro de 2001.
Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 17 de ja ne i ro de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 479, DE 2002

(Nº 1.649, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua ses 
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de da Ca ta gua ses, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 412, de 7 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Arti gos de Ca ta gua ses a
exe cu tar por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

MENSAGEM Nº 1.022, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:
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1 – Por ta ria nº 291 de 16 de maio de 2001. –
Asso ci a ção das Mu lhe res Espi no sen ses – AMES, na
ci da de de Espi no sa-MG;

2 – Por ta ria nº 316 de 25 de maio de 2001  –
Fun da ção San to Antô nio de Grão Mo gol, na ci da de
de Grão Mo gol-MG:

3 – Por ta ria nº 320, de 25 de maio de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Edu ca ti va Jo vem So li dá ria 
de Ra di o di fu são, na ci da de de Pou so Ale gre-MG:

4 – Por ta ria nº 333, de 25 de ju nho de 2001  –
Agên cia de De sen vol vi men to

Eco nô mi co So ci al e Cul tu ral de Bom Des pa cho,
na ci da de de Bom Des pa cho-MG;

5 – Por ta da nº 352, de 4 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Re gião Cen tral do Mu ni -
cí pio de Be tim  – ASCORBE, na ci da de de Be tim-MG;

6 – Por ta ria nº 391, de 26 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Ju ri pi ran ga  –
ARCJ. na ci da de de Ju ri pi ran ga-PB;

7 – Por ta ria nº 402, de 27 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio e

De sen vol vi men to So ci al de Ga vião Pe i xo to  –
ACORDES, na ci da de de Ga vião Pe i xo to-SP;

8 – Por ta ria nº 403, de 27 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Edu ca ti va de Pi e da de, na ci -
da de de Pi e da de-SP;

9 – Por ta ria nº 404, de 27 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos do Meio Ambi en te,
na ci da de de Bu ri ti zal-SP:

10 – Por ta ria nº 405, de 27 de ju lho de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Edu ca do ra de
Ra di o di fu são de Mor ro Agu do, na ci da de de Mor ro
Agu do-SP:

11 – Por ta ria nº 411, de 7 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção dos Mo vi men tos Po pu la res de Alto Ho ri -
zon te  – Go iás AMPAH, na ci da de de Alto Ho ri zon -
te-GO.

12 – Por ta ria nº 412 de 7 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua ses na
ci da de de Ca ta gua ses-MG;

13 – Por ta ria nº 413, de 7 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Onda Nova ci da de de La goa 
San ta-MG:

14 – Por ta ria nº 414 de 7 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ita jo bi na ci da de de lta jo bi-SP: e

15 – Por ta ria nº 415, de 7 de agos to de 2001  –
Asso ci a ção Pro mo ci o nal da Pa ró quia de Iti ra pi na _
APPI, na ci da de de Iti ra pi na-SP.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

MC 00530 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ami gos de Ca ta gua ses na ci da de de Ca ta gua ses,
Esta do de Mi nas Ge ra is ex plo re o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la -
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001336/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o -
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to

do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i -
tos le ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal,

a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 412, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001336/98, re sol ve:
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Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami -
gos de Ca ta gua ses, com sede na Rua Jo a quim Pe i -
xo to Ra mos, nº 59, loja 13, Cen tro, na ci da de de Ca ta -
gua ses, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar o ser vi ço 
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21”23’25”S e lon gi tu de em
42”41’24”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. _ Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 204/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.001.336/98
de 22-10-1998

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos
de Ca ta gua ses, lo ca li da de de Ca ta gua ses, Esta do
de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta -
gua ses, ins cri ta no CNPJ sob o nú me ro
02.202.309/0001-90, Esta do de Mi nas Ge ra is, com
sede na Rua Jo a quim Pe i xo to Ra mos, nº 59, Loja 13,
Cen tro, Ci da de de Ca ta gua ses, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 25-9-1998, subs cri to por re -
pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex plo -
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18-3-1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca li da de
onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como 
o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do

ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, como a do cu men ta ção apre sen -
ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro ces so 
ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la ção,
es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gu -
la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor -
ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re que si tos do Item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº 
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;..............

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 06 a 177 dos au tos.
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8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Jo a quim Pe i xo to Ra -
mos nº 59, Loja 13, Cen tro, Ci da de de Ca ta gua ses,
Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas 
em 21º23’25”S de la ti tu de e 42º41’24”W de lon gi tu de,
con so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU
de 18-3-1999, Se ção 03.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 138 a 141, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– ge ra ção de co or de na das in for ma ções so bre
ins tru ções so bre le van ta men tos do IBGE; 

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço para ins ta la ção da an te na
– plan ta de ar ru ma men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

de al te ra ções es ta tu tá ri as, mu dan ça do qua dro di re ti -
vo, es cla re ci men to acer ca de uma di re to ra, bem
como do su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção 
do mes mo à Nor ma 02/98 (fls. 148 a 193).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 193, fir ma -
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi -
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma  ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 194 e 195.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple -
i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti -
da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos de Ca ta gua -

ses.
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Edvar de Sou za Men don ça
Vice-pre si den te: Edvar de Sou za Men don ça Jú ni or
1º Se cre tá rio: Ita mar das Gra ças So a res da Sil va
2º Se cre tá rio: José Au gus to Be ni ni
1ª Te sou re i ra: Gi ne ne Paes Men don ça
2º Te sou re i ro: Idi mar Vi le la
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di -

an te e es tú dio
Rua Jo a quim Pe i xo to Ra mos nº 59, Loja 13,

Cen tro, Ci da de de Ca ta gua ses, Esta do de Mi nas Ge -
ra is;

– co or de na das ge o grá fi cas
21º23’25”S de la ti tu de e 42º41’24”W de lon gi -

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de  Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 193, e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
Rad Com”, fls. 194 e 195, que se re fe re à lo ca li za ção 
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Ami gos de Ca ta gua ses, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.710.001.336/98 de 22
de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 2 de ju lho de 2001. – 
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De acor do
A con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 4 de ju lho de 2001. – Ha mil ton de Ma -
ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 480, DE 2002

(Nº 1.379/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
Di nâ mi ca a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -

são co mu ni tá ria na ci da de de Enge nhe i ro 
Co e lho, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 217, de 18 de abril de 2001, que au to ri -
za Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral
Di nâ mi ca a exe cu tar por três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria 
na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção. – Aé cio Ne ves,
Pre si den te.
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Re la tó rio nº 84/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830001897-98, de
31-8-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni -
tá rio Cul tu ral Di nâ mi ca – AMCCD, lo ca li da de de
Enge nhe i ro Co e lho, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

I – Re la tó rio

1. A Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul -
tu ral Di nâ mi ca – AMCCD, ins cri ta no CGC/MF ou
CNPJ sob o nú me ro 02.497.985/0001-38, no Esta do
de São Pa u lo, com sede na Rua Sete de Se tem bro
432 – Cen tro, ci da de de Enge nhe i ro Co e lho – SP, di ri -
giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, por meio de re que ri men to da ta do de 27 de
agos to de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca. 

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to de nº 2.615,
de 3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os 

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o

ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

 – Esta tu to So ci al;
 – ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
 – de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti -
nen tes; 

 – ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
 – plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or -
de na das ge o grá fi cas;

 – in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra ção 
de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da taxa
de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 9 a 121, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de ralo igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Sete de Se tem bro nº
432 – Cen tro, na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho, Esta -
do de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em
22º29’18”S de la ti tu de e 47º12’51”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 78, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:
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 – in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

 – com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
 – si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
 – plan ta de ar ma men to, en de re ços da sede e

do sis te ma ir ra di an te;
 – ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so 
lI da Nor ma nº 2/98, bem como en ca mi nha men to do
Pro je to Téc ni co, (fls. 82 a 121).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”  – fls. 103, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:

 – iden ti fi ca ção da en ti da de;
 – os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

 – ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten -
si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te e
ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta -
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 115 e 116. Na
oca sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção,
a Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o
seu Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri -
men to, aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao 
seu ple i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre 
a en ti da de:

 – nome
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral

Di nâ mi ca  – AMCCD;
 – qua dro di re ti vo
Pre si den te: Eli o nai Luis Scholl
Vice-pre si den te: New ton de Fer raz Cas ti lho
1º Se cre tá rio: Val ter Apa re ci do Kop pe
2º Se cre tá rio: Ma rio Apa re ci do Bar bo sa
1º Te sou re i ro: Car los Alber to Scholl
2º Te sou re i ro: Gel son Apa re ci do Gu i dot ti
Pres.do Con se lho: Pa u lo Ce zar Scholl
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di -

an te e es tú dio
 Rua da Ma triz 672  – Cen tro, ci da de de Enge -

nhe i ro Co e lho, Esta do de São Pa u lo;
 – co or de na das ge o grá fi cas
22º29’18” de la ti tu de e 47º12’51” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção”  – fls. 115 e 116,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”  –
fls 103 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Di nâ mi ca  – AMCCD, no
sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
538330001897/98, de 31 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 15 de fe ve re i ro de 2001.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 481, DE 2002

(Nº 1.045/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção  dos Co mu ni ca do res No vo li den ses
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Nova Olin da do Nor -
te, Esta do do Ama zo nas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 309, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res No vo lin den ses a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Olin da do Nor te, Esta do do Ama zo nas.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 1.361, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 22 Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to
à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa nha das
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Co mu ni ca ções au to ri za ções para exe cu tar,
pelo pra zo de três anos sem di re i to de ex clu si vi da de
ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 303, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio Edu ca ti va Ci da de FM
na ci da de de Ba tay po rã – MS;

2 – Por ta ria nº 304, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Assis tên cia ao Me nor Ca ren te de Aba -
i a ra  – AAMCA na ci da de de Aba i a ra – CE;

3 – Por ta ria nº 305, de 5 de ju lho de 2000 – Gru -
po de Apo io ao Meio Ambi en te – GAMA, na ci da de de
Alto Pa ra í so de Go iás – GO;

4 – Por ta ria nº 307, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção No vo ri zon ti na de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Novo Ho ri zon te do Nor te –
MT;

5 – Pon ta nº 308 de 5 de ju lho de 2000 – Asso ci -
a ção Ami gos de Cam po Bom, na ci da de de Cam po
Bom – RS;

6 – Por ta ria nº 309, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção dos Co mu ni ca do res No vo lin den ses, na
ci da de de Nova Olin da do Nor te – AM;

7 – Por ta ria nº 310, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Pre ser va ção Ambi en tal en tre Rios, na
ci da de de Ipa me ri  – GO;

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção aos Co mu ni -
ca mos No vo lin den se sede na ci da de de Nova Olin da
do Nor te Esta do do Ama zo nas, ex plo re O Ser vi ço de
rá dio co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de na ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53630.000344/98 que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos Cons ti tu -
ci o na is e le ga is a ou tor ga de au to ri za ção ob je to do
pre sen te pro ces so pas sam a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 309, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e l9 do De cre to nº 2.615, de 3 ju nho de
1998, e ten do em de vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53630.000344/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Co mu ni ca -
do res No vo lin den ses, com sede na Rua 7 de Se tem -
bro, nº 340, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Nova Olin da 
do Nor te, Esta do do Ama zo nas, a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de l999 sub se qüen tes, seus
re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 3º53’25”S e lon gi tu de em
59º5’43”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.  

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 482, DE 2002

(Nº 1.076/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são 
Co mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Pa rin tins, Esta do do
Ama zo nas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 380, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po a exe cu tar, por três 
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pa rin tins, Esta do do
Ama zo nas.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção. –  Aé cio Ne ves, Pre si den te.

MENSAGEM Nº  1.439, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu ção pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 380, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria e Te le vi são Novo Tem po, na ci da de de Pa -
rin tins-AM.

2 – Por ta ria nº 383, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria para o De sen vol vi men to de
Ta ba puã. na ci da de de Ta ba puã-SP;

3 – Por ta ria nº 384, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção São José Ope rá rio, na ci da de de Ma -
tão-SP;

4 – Por ta ria nº 387, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Só cio–Cul tu ral Ri be i rão Bran co, na ci da -
de de Ri be i rão Bran co-SP;

5 – Por ta ria nº 391, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Nor má rio Sa les”,
na ci da de de Jus sa rí-BA;

6 – Por ta ria nº 394, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Vale do Rio Par do, na
ci da de de San ta Rita do Par do-MS;

7 – Por ta ria nº 397, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Se nho ras de Ro ta ri a nos, na ci da de de 
Água Cla ra-MS;

8 – Por ta ria nº 399, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Ba ir ro Espla na da de
Pa ca em bu, na ci da de de Pa ca em bu-SP;

9 – Por ta ria nº 400, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Rosa Leal, na ci da de de Bo ca i na-PI;

10 – Por ta ria nº 401, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te, Co mu ni tá ria Ana Nu nes do
Rêgo – ABACANR, na ci da de de Por ta le gre-RN;

11 – Por ta ria nº 3, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Ita i pu lân dia, na ci da -
de de lta i pu lân dia-PR;

12 – Por ta ria nº 404. de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Lou ve i ra (ACL), na ci da -
de de Lou ve i ra-SP;

13 – Por ta ria nº 408, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Evan gé li ca Dou los, na ci da de de Co li nas
do To can tins-TO; e

14 – Por ta ria nº 411, de 31 de ju lho de 2000 –
APE – Asso ci a ção Paz Edu ca ci o nal, na ci da de de
Des cal va do-SP.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so, Pre si den te.

EM Nº 406 /MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nha Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor -

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Te le vi são
Novo Tem po, com sede na ci da de de Pa rin tins. Esta -
do do Ama zo nas. Explo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223. da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i -
ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço.
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são. de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia. es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal. so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to.
o que se con clui  da do cu men ta ção de ori gem con -
subs tan ci da nos au tos  do  Pro ces so  Admi nis tra ti vo
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nº 53630.000360/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o -
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.  

PORTARIA Nº 380 DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998 e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53630.000360/98. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti -
ca de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria e Te le vi são Novo
Tem po, com sede na Rua Sete de Se tem bro, nº 1923,

Ba ir ro Pal ma res, na ci da de de Pa rin tins, Esta do do
Ama zo nas, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes.
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 02°37’42”S e lon gi tu de em
56°44’09”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 483, DE 2002

(Nº 1.540/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Ci ran da de Chi a pet ta Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por ta -

ria nº 279, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per mis -
são a Rá dio Ci ran da de Chi a pet ta Ltda., para ex plo rar,
por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção. – Aé cio Ne ves.

MENSAGEM Nº 752 DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49 Inci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me te a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos, do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo -
rar, pelo pra zo de dez aos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 248, de 16 de maio de 2001 – Rá -
dio Ser ra na FM Ltda., na ci da de de Ja co bi na-BA;

2 – Por ta ria nº 249, de 16 de maio de 2001 – Rá -
dio Ser ra na FM Ltda., na ci da de de Ca che i ra-BA;

3 – Por ta ria nº 261, de 16 de maio de 2001 – Sis -
te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., na ci da de de Bre jo
San to-CE;
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4 – Por ta ria nº 262, de 16 de maio de 2001 –
Rede For tal de Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Ce dro-CE;

5 – Por ta ria nº 263, de 16 de maio de 2001 – Rá -
dio Jar dim FM Ltda., na ci da de de Jar dim-CE;

6 – Por ta ria nº 264, de 16 de maio de 2001 – Rá -
dio FM Vi tó ria de Gan du Ltda., na ci da de de Gan -
du-BA;

7 – Por ta ria nº 265, de 16 de maio de 2001 – Sis -
te ma Asso ci a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de
Na tal-RN;

8 – Por ta ria nº 267, de 16 de maio de 2001 – Sis -
te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., na ci da de de Espe -
ran ti na-PI;

9 – Por ta ria nº 269, de 16 de maio de 2001 – Sis -
te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., na ci da de de Qu i xa -
dá-CE;

10 – Por ta ria nº 270, de 16 de maio de 2001 –
Sis te ma Inte gra do de Rá dio Ltda., na ci da de de Ca -
mo cim-CE;

11 – Por ta ria nº 271, de 16 de maio de 2001 –
Empre sa de Ra di o di fu são Di nâ mi ca FM Ltda., na ci -
da de de Dou ra dos-MS;

13 – Por ta ria nº 273, de 16 de maio de 2001 –
Go mes Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Três La go -
as-MS;

14 – Por ta ria nº 274, de 16 de maio de 2001 –
Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de
Rio Bran co-AC;

15 – Por ta ria nº 275, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Mé dio Uru guai Ltda., na ci da de de Ro de io Bo -
ni to-RS;

16 – Por ta ria nº 276, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Di fu so ra Cla re i ra na Mata FM Ltda., na ci da de
de Ca ça pa va do Sul-RS;

17 – Por ta ria nº 277, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Cru ze i ro FM Ltda., na ci da de de Cru ze i ro do
Sul-RS;

18 – Por ta ria nº 278, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Cru ze i ro FM Ltda., na ci da de de Glo ri nha-RS; e

19 – Por ta ria nº 279, de 16 de maio de 2001 –
Rá dio Ci ran da de Chi a pet ta Ltda., na ci da de de Chi a -
pet ta-RS.

Bra sí lia, 19 de ju lho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC 00333 EM

Bra sí lia, 26 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -
gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
08/97-SFO/MC, com vis ta à im plan ta ção de uma es ta -

ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran de do Sul.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri -
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al -
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 1º de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Rá dio Ci ran -
da de Chi a pet ta Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga,  Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 279, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53790.000703/97, Con -
cor rên cia nº 080/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Ci ran da de
Chi a pet ta Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Chi a pet ta, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são, de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 484, DE 2002

(Nº 1.671/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 447, de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per -

mis são à So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção
Ltda., para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do
da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.  – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

MENSAGEM 997, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
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sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1  – Por ta ria nº 420, de 7 de agos to de 2001  –
Rá dio FM Ci da de de Ita ju bá Ltda., na ci da de de Pre si -
den te Ole gá rio  – MG;

2  – Por ta ria nº 421, de 7 de agos to de 2001  –
Vi tó ria Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Gon ça -
lo do Sa pu caí  – MG;

3  – Por ta ria nº 423, de 7 de agos to de 2001  –
Extre ma Co mu ni ca ções FM Ltda., na ci da de de
Extre ma  – MG;

4  – Por ta ria nº 433, de 7 de agos to de 2001  –
Con quis ta Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de de São Ma -
te us  – ES;

5  – Por ta ria nº 434, de 7 de agos to de 2001  –
Rá dio Ci da dã Ltda., na ci da de de Li nha res  – ES;

6  – Por ta ria nº 441, de 7 de agos to de 2002  – Rá -
dio Ita ba i a na FM Ltda., na ci da de de Ita ba i a na  – PB;

7  – Por ta ria nº 442, de 7 de agos to de 2001  – Rá -
dio Gu a ra bi ra FM Ltda., na ci da de de Gu a ra bi ra  – PB;

8  – Por ta ria nº 443, de 7 de agos to de 2001  –
RB  – Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de Rio Ba na -
nal  – ES;

9  – Por ta ria nº 445, de 7 de agos to de 2001  – 
Sis te ma La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda., na ci da de
de Vila Ve lha  – ES; e

10  – Por ta ria nº 447, de 7 de agos to de 2001 
– So ci e da de Pa ra i ba na de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Ca ja ze i ras  – PB.

Bra sí lia, 17 de se tem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 519 EM

Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re -

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
143/97-SSR/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma
es ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da, na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -

zem bro de 1997, de po is de ana li sar a do cu men ta -
ção de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni cas e de
pre ço pela ou tor ga das en ti da des pro po nen tes,
com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu -
são, con clu iu que a So ci e da de Pa ra i ba na de Co -
mu ni ca ção Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va -
lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi -
tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên -
cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo -
lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na 
for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato.

 Respeitosamente, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 447, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art.
32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o 
que cons ta do Pro ces so nº 53730.000134/98, Con -
cor rên cia nº 143/97-SSR/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à So ci e da de Pa ra i -
ba na de Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Ca ja ze i ras, Esta do da Pa ra í ba.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re -
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter -
mos do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 485, DE 2002

(Nº 1.676/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são ao Go ver no do Esta do do Acre, por
in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co -
mu ni ca ção Eli as Man sour  – FEM, para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Rio Bran co, Esta -
do do Acre.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 22 de ou tu bro de 2001, que ou tor ga 
con ces são ao Go ver no do Esta do do Acre, por in ter -
mé dio da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as 
Man sour  – FEM, para exe cu tar, por quin ze anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca -
ti vos, na ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. – Aé cio Ne ves, Pre si den te.

MENSAGEM Nº 1.172/01 

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de 
Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De cre -
to de 22 de ou tu bro da 2001, que “Ou tor ga con ces são 
às en ti da des que men ci o na, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins ex clu si va -
men te edu ca ti vos, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti -
da des men ci o na das são as se guin tes:

1  – Fun da ção Vila Real, na ci da de de Ni te -
rói-RJ;

2  – Fun da ção Três Fron te i ras, na ci da de de Na -
nu que-MG;

3  – Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Edil son
Bran dão Gu i ma rães, na ci da de de Ja na ú ba-MG;

4  – Fun da ção Cul tu ral Ser ra Azul, na ci da de
de Po ran ga tu-GO; e

5  – Go ver no do Esta do do Acre, por in ter mé -
dio da Fun da ção de Cul tu ra de Co mu ni ca ção Eli as
Man sour  – FEM, na ci da de de Rio Bran co-AC.

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma ci el.
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PARECER Nº 186/2001

Re fe rên cia Pro ces so nº 53000.008086/00
 Inte res sa da Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca -

ções Eli as Man sour – FEM

Assun to Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são
Emen ta
– Inde pen den te de edi tal a ou tor ga para ser vi ço

de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
– Aten di men to  das exi gên ci as es ta be le ci das no 

Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

– Con clu são Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Eli as
Man sour – FEM, com sede na ci da de de Rio Bran co,
Esta do do Acre, re quer lhe seja ou tor ga da con ces são 
para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na -
que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 2 E, pre -
vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re -
fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção, sem fins lu cra ti vos, com 
au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra,
cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver, me di an te con ces -
são ou per mis são, pro gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is
e re cre a ti vos por te le vi são, rá dio e ou tros me i os de
co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela ra di o di fu são, a en ti da de apre sen tou toda a do cu -
men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, na ci da de de  Rio
Bran co, Acre, aten den do a to dos os re qui si tos dis pos -
tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es pe cí fi -
ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, está ocu pa do
pelo Sr. Antô nio Alves Le i tão Neto, ca ben do a ele re -
pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção, nos atos
de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor de
Cul tu ra e Des por to, ocu pa do pelo Sr. Jor ge Hen ri que Be -
zer ra No gue i ra de Qu e i roz e de Di re tor de Co mu ni ca ção,
ocu pa do pela Sra. Si mony Ma ria Mal ve i ra D’Ávila.

II – Do Mé ri to

7 . A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra

e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para

exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di fu são com fins ex -
clu si va men te edu ca ti vos.”

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res em or dem. A en ti da de
en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter -
mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da
no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ções fir ma das por eles e jun ta das às fls.
36, 46 e 55 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den -
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer “sub-cen su ra”.
Bra sí lia, 22 de agos to de 2001. – Fer nan do

Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
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Bra sí lia, 22 de agos to de 2001. – Na po leão Va -
la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 31 de agos to de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 486, DE 2002 

(Nº 1.159/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -

cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda. para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.504, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções o ato cons tan te do De -
cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que “Ou tor ga con -
ces são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
As en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Bra si léia – AC (onda mé dia);

2 RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Pos se – GO (onda mé dia);

3 – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca xi as
– MA (onda mé dia);

4 – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Tu ri a çu 
– MA (onda mé dia);

5 – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., na ci da de de
Cam pi na Ver de – MG (onda mé dia);

6 – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na ci -
da de de Ju a ra – MT (onda mé dia);

7 – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, na ci da de de
Ron do nó po lis – MT (onda mé dia);

8 – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., na ci da de de 
Co xim – MS (onda mé dia);

9 – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., na ci da de de Angi cos – RN (onda mé dia);

10 – Di fu so ra Go mes Ltda., na ci da de de Flo ri a -
nó po lis – SC (onda mé dia);

11 – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., na ci da de
de Vi de i ra – SC (onda mé dia);

12 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de Di a nó po lis – TO (onda mé dia):

13 – Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., na ci -
da de de Foz do Igua çu – PR (onda mé dia);

14 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de San ta rém – PA (sons e ima -
gens);e

15 – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda.,
na ci da de de Pa ra na guá – PR (sons e ima gens).

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. _ Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 448 MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter -
mi nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio,
na mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga
de con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são,
nas lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in -
di ca das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de -
zem bro de 1997, após ana li sar a do cu men ta ção de
ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das
en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são,  con clu iu que ob ti ve ram a
ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pe los res pec ti vos Edi ta is, tor nan do-se 
as sim ven ce do ras das Con cor rên ci as, con for me
atos da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, as se -
guin tes en ti da des:
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Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bra si léia,
Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº
088/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia
nº 093/97-SFO/MC);

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca xi as,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

MR Ra di o di fu são Ltda., Ser vi ço de Ra di o di fu -
são So no ra em Onda Mé dia na ci da de de Tu ri a çu,
Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi -
na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
094/97-SFO/MC);

Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
095/97-SFO/MC);

Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do -
nó po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
095/97-SFO/MC);

Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Co -
xim, Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so Admi -
nis tra ti vo 53700.001107/97 e Con cor rên cia
096/97-SFO/MC);

RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97
e Con cor rên cia nº 099/97-SFO/MC);

Di fu so ra Go mes Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo

nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi -
de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000022/97 e
Con cor rên cia nº 104/97-SFO/MC);

Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de 
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia nº
105/97—SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na 
ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor rên cia
nº 108/97-SFO/MC);

TVCI – TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda.,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da -
de de Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia
nº 110/97-SFO/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795,
de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe
foi dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro
de 1995, sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa 
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga
de con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar
os ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art.
223, da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro -
du zi ra efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so 
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re -
fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as. 
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O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84. in ci so IV, e 223, ca -
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 
1963, al te ra do pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no -
vem bro de 1995, De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de
dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia:

I – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de
Bra si léia, Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53600.000043/97 e Con cor rên cia nº
88/97-SFO/MC);

II – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor -
rên cia nº 92/97-SFO/MC);

III – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca -
xi as, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53630.000287/97 e Con cor rên cia nº
93/97-SFO/MC),

IV – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Tu ri -
a çu, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53680.000294/97 e Con cor rên cia nº
93/97-SFO/MC);

V – Rá dio Estre la de Ibi u ná Ltda., na ci da de de 
Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia
nº 94/97-SFO/MC);

VI – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na
ci da de de Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia
nº 95/97-SFO/MC);

VII  – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de
de Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so 
Admi nis tra ti vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia
nº 95/97-SFO/MC);

VIII – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., na ci da -
de de Co xim, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor -
rên cia nº 96/97-SFO/MC);

IX – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são
S/C Ltda., na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio
Gran de do Nor te (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53780.000174/97 e Con cor rên cia nº
99/97-SFO/MC),

X – Di fu so ra Go mes Ltda, na ci da de de Flo ri a -
nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi -
nis tra ti vo nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XI – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., na ci da -
de de Vi de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia
nº 102/97-SFO/MC);

XII – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca -
ção Ltda., na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To -
can tins (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53665.000028/97 e Con cor rên cia nº
104/97-SFO/MC); 

XIII – Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., na
ci da de de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor -
rên cia nº 105/97-SFO/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor -
rên cia nº 108/97-SFO/MC);

II – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda.,
na ci da de de Pa ra ná Esta do do Pa ra ná, (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia
nº 110/97-SFO/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re -
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes. re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con -
ces sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nula, de ple no di re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde -
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pi men ta da Ve i ga – Ju a -
rez Qu a dros do Nas ci men to.

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17101

    443SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17102 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002444    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17103

    445SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17104 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002446    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17105

    447SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17106 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002448    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17107

    449SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



 

17108 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002450    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 476 a 486, de
2002, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com o pra -
zo de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos
do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor -
do com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de -
rão re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is,
pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pela Sra. 1ª 
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 496, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -

men to Inter no, um voto de pe sar pelo fa le ci men to, on -
tem, dia 4-9-02, do Se nhor Ma no el Ca ri be Fi lho, Se -
cre tá rio do Go ver no Mu ni ci pal de Mon tes Cla ros, Mi -
nas Ge ra is.

Jus ti fi ca ção

Um dos prin ci pa is au xi li a res ad mi nis tra ti vos do
Mu ni cí pio de Mon tes Cla ros, fa le ceu na ma dru ga da
de quar ta-fe i ra úl ti ma, o Sr. Ma no el Ca ri bé Fi lho, que
vi a ja va em com pa nhia do Pre fe i to Ja i ro Ata í de e do
mo to ris ta José Fer nan des. Eles re gres sa vam de Bra -
sí lia de Mi nas, após uma vi a gem ad mi nis tra ti va à re -
gião do São Fran cis co, em cujo tra je to ocor reu um
aci den te com o ve í cu lo, de que re sul ta ram a mor te de
Ma no el Ca ri bé Fi lho e fe ri men tos no Pre fe i to e no mo -
to ris ta, am bos hos pi ta li za dos.

Com este re que ri men to, re gis tro mi nha mais so -
fri da ma ni fes ta ção de pe sar pelo ocor ri do, que ora
trans mi to ao ilus tre Pre fe i to de Mon tes Cla ros e, por
seu in ter mé dio, aos fa mi li a res de Ca ri bé e a toda a
po pu la ção do mu ni cí pio e re gião. Ja i ro de Ata í de que
é meu ami go pes so al e um dos mais com pe ten tes ad -
mi nis tra do res mu ni ci pa is de Mi nas, ti nha em Ma no el
Ca ri bé um de seus mais de di ca dos se cre tá ri os de
seu go ver no, que aca bou sen do ví ti ma da fa ta li da de,
vin do a fa le cer em con se qüên cia do aci den te, ocor ri -
do quan do se acha va, com o Pre fe i to, a ser vi ço da ad -
mi nis tra ção de Mon tes Cla ros.

Sala das Ses sões, 5 de se tem bro de 2002. –
Fran ce li no Pe re i ra – Car los Pa tro cí nio. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo -
ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra, para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, está ocor ren do nes te
mo men to, na ci da de de Mon tes Cla ros, um dos cen -
tros mais im por tan tes da vida eco nô mi ca, so ci al, po lí -
ti ca e cul tu ral de Mi nas Ge ra is, o se pul ta men to do Se -
cre tá rio do Go ver no Mu ni ci pal Ma nu el Ca ri bé Fi lho,
ocor ri do na ma dru ga da de on tem, quan do vi a ja va de
ci da des ri be i ri nhas do rio São Fran cis co para Mon tes
Cla ros. Acom pa nha va-o o Pre fe i to Mu ni ci pal de Mon -
tes Cla ros, Ja i ro Ata í de, uma das li de ran ças mais
com pe ten tes e lú ci das de Mi nas.

Sr. Pre si den te, a vi a gem re a li za va-se pela ma -
dru ga da, quan do re gres sa vam de con ta to que re a li -
za ram na re gião do São Fran cis co, de in te res se da ci -
da de de Mon tes Cla ros. Às duas ho ras mais ou me -
nos hou ve o aci den te. O Pre fe i to de Mon tes Cla ros,
sen ta do no ban co da fren te, com cin to de se gu ran ça,
e o mo to ris ta es ca pa ram ape nas com al guns fe ri men -
tos, mas Ma nu el Ca ri bé Fi lho, que dor mia no ban co
tra se i ro, foi ar re mes sa do con tra o vi dro di an te i ro e fa -
le ceu no mo men to.

O se pul ta men to de hoje de i xa a ci da de de Mon -
tes Cla ros me nor, por que Ma nu el Ca ri bé Fi lho era um
Se cre tá rio da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de gran de con ce i -
to, de de di ca ção in te gral à ad mi nis tra ção lo cal e ti nha
em Ja i ro Ata í de um com pa nhe i ro de tra ba lho, de ami -
za de e de con ví vio, con se qüen te men te vi ven do em
con ta to com a po pu la ção da re gião.

Ma nu el Ca ri bé Fi lho foi sem pre meu ami go. Seu
pai, da ci da de de Ja nuá ria, en quan to vi veu foi meu
ami go e com pa nhe i ro, e o fi lho, que ago ra de sa pa re -
ce, de i xa uma le gen da de ido ne i da de, de tra ba lho, de
con vi vên cia e de de di ca ção à ad mi nis tra ção mu ni ci -
pal. Nes te mo men to, quan do ocor re o se pul ta men to,
a ci da de está em pran tos, daí a ra zão pela qual es ta -
mos apre sen tan do esta ma ni fes ta ção de pe sar, que
deve ser trans mi ti da ao Pre fe i to Ja i ro Ata í de para que
S. Exª faça a sua co mu ni ca ção não ape nas à equi pe
de tra ba lho da Pre fe i tu ra, mas a todo o povo de Mon -
tes Cla ros e da re gião.

De i xo aqui, tam bém, nos sa ma ni fes ta ção pes -
so al de pe sar.

O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra?

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Pois não.
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O Sr. Car los Pa tro cí nio (PTB – TO) – Emi nen te 
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, gos ta ria de ser co-au tor
do seu re que ri men to de pe sar à fa mí lia Ca ri bé, en lu -
ta da nes te mo men to de vi do a esse in fa us to acon te ci -
men to. Ao tem po que la men ta mos o pas sa men to de
Ca ri bé, Se cre tá rio Mu ni ci pal da Pre fe i tu ra de Mon tes
Cla ros, gos ta ría mos de nos re go zi jar pelo acon te ci do
a Ja i ro Ata í de, nos so que ri do ami go e Pre fe i to da que -
la im por tan te ci da de, onde vivi a mi nha in fân cia. O
ple i to de V. Exª tam bém me faz re lem brar que em cir -
cuns tân ci as idên ti cas per di um ir mão, na dé ca da de
70: re tor nan do de an dan ças pelo Vale do São Fran -
cis co, nas pro xi mi da des de Mon tes Cla ros, o meu ir -
mão veio a fa le cer num aci den te de car ro como esse
que vi ti mou o nos so que ri do Se cre tá rio Mu ni ci pal, da
fa mí lia Ca ri bé, uma das fa mí li as exem pla res não só
de Mon tes Cla ros e de Ja nuá ria, mas de todo o nor te
mi ne i ro; uma fa mí lia ado ra da pelo es for ço, pela de di -
ca ção à in dús tria e ao co mér cio, e, ago ra, à vida ad -
mi nis tra ti va da nos sa ci da de. Por tan to, so li ci to de V.
Exª que eu seja tam bém um dos au to res des se re -
que ri men to de pro fun do pe sar do Se na do Fe de ral à
fa mí lia en lu ta da. Envio um abra ço ao com pa nhe i ro e
gran de ami go Ja i ro Ata í de, que gra ças a Deus hou ve
por bem, por de síg nio do des ti no, es ca par des se in fa -
us to acon te ci men to.

O SR. FRANCELINO PEREIRA  (PFL – MG) –
Agra de ço a V. Exª a ma ni fes ta ção de so li da ri e da de,
na dor, a Ja i ro Ata í de, em ra zão do fa le ci men to do seu 
au xi li ar, e peço-lhe que vá à Mesa para subs cre ver o
re que ri men to, já que o Co le ga, em bo ra Se na dor pelo
Esta do de To can tins, é fi lho da mes ma re gião e ami go 
pes so al não ape nas de Ma nu el Ca ri bé Fi lho, que fa le -
ceu, mas tam bém do Pre fe i to da ci da de do nor te de
Mi nas Ge ra is.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, a Mesa en ca mi nha rá o
voto de pe sar à fa mí lia en lu ta da.

So bre a mesa, ex pe di en tes que se rão li dos pela
Sra. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo i sa
He le na.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 110/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar nas Co mis sões de Assun tos

So ci a is, de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e na Co -
mis são de Edu ca ção, e como su plen te nas emis sões
de Assun tos Eco nô mi cos e de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 0122/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho pelo Se na dor
Lú dio Co e lho, como ti tu lar na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 112/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2156-05.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 113/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2157-05.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 114/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
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tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2162-72.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. Nº 115/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2169-43.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. Nº 116/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2183-56.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 117/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
SolI ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2197-43.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 118/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -

tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2216-37.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 119/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como ti tu lar, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2220.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 120/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2160-25.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 121/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de Se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2187-13.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Of. nº 123/02-LPSDB

Bra sí lia, 4 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17111

    453SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tu i ção do Se na dor Re gi nal do Du ar te pelo Se na dor
Luiz Pon tes, como su plen te, na com po si ção do Blo co
PSDB/PPB na Co mis são Mis ta des ti na da a es tu dar a
Me di da Pro vi só ria nº 2212.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 125/02-LPSDB

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der à subs ti -
tu i ção do Se na dor Ari Stad ler pelo Se na dor Be ní cio
Sam pa io, como su plen te na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo, Lí -
der do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 126/02-LPSDB

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti tu i -
ção do Se na dor Ari Sta di er pelo Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, como ti tu lar na Co mis são de Assun tos
So ci a is, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 127/02-LPSDB

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti tu i -
ção do Se na dor Ari Stad ler pelo Se na dor Chi co Sar to ri,
como su plen te na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 128/02-LPSDB

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Ari Stad ler pelo Se na dor Be ní cio
Sam pa io, como ti tu lar na Co mis são de Re la ções

Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, na com po si ção do Blo -
co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

Ofí cio nº 129/02-LPSDB

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Ari Stad ler pelo Se na dor Fre i tas
Neto, como su plen te na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, na com po si ção do Blo co PSDB/PPB.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.  – Ge ral do Melo Lí der 
do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, pro je to de lei que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra. 

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 232, DE 2002

Alte ra o art. 18 da Lei nº 8.313, de
1991, que res ta be le ce os prin cí pi os da
Lei nº 7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti -
tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra (PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as,
para es ten der à re a li za ção de mos tras e
fes ti va is au di o vi su a is a fru i ção do in cen -
ti vo fis cal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se a se guin te alí nea f ao § 3º do

art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991:

“Art. 18. .................................................
.................... ..........................................
§ 3º........................................................
.................... ..........................................
f) re a li za ção de mos tras e fes ti va is au -

di o vi su a is.” (NR)
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro mo ção da pro du ção au di o vi su al bra si le i ra
vem, há lon go tem po, me re cen do aten ção ma i or por
par te do Po der Pú bli co.
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O art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, a cha ma da Lei
Rou a net, fa cul ta às pes so as fí si cas ou ju rí di cas a op ção 
pela apli ca ção de par ce las do im pos to so bre a ren da,
no caso de do a ções e pa tro cí ni os des ti na dos ao apo io a 
pro je tos de na tu re za cul tu ral, me di an te os cri té ri os que
apre sen ta. O tex to le gal es ti pu la, ain da, que os con tri bu -
in tes po de rão de du zir do im pos to de ren da de vi do às
quan ti as efe ti va men te des pen di das nos pro je tos pre vi a -
men te apro va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra re la ti vos
aos seg men tos ar ro la dos no § 3º do mes mo art. 18.

Con tu do, no atu al am bi en te glo ba li za do, em que as 
ati vi da des de mar ke ting as su mem enor me im por tân cia
para a pre ser va ção e es tí mu lo à pro du ção cul tu ral, a re a -
li za ção de mos tras e fes ti va is au di o vi su a is não foi in clu í -
da en tre os seg men tos be ne fi ci a dos pelo dis po si ti vo.

Mais re cen te men te, o ci ne ma bra si le i ro tem sido 
con tem pla do em di fe ren tes ações no âm bi to po lí ti co e 
go ver na men tal. Uma de las, a Me di da Pro vi só ria nº
2.228, de 6 de se tem bro de 2001, em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal, es ta be le ce a po lí ti ca na ci o nal
de ci ne ma, com o ob je ti vo de pro pi ci ar o es tí mu lo ao
de sen vol vi men to da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, in cre -
men tar a pro du ção e a dis tri bu i ção da pro du ção na ci -
o nal nos di fe ren tes seg men tos de mer ca do e cri ar
con di ções para a am pli a ção da sua com pe ti ti vi da de
nos mer ca dos in ter no e ex ter no. Para fo men tar, re gu -
lar e fis ca li zar a in dús tria ci ne ma to grá fi ca, foi cri a da a
Agên cia Na ci o nal de Ci ne ma (ANCINE), já em ple no
exer cí cio de suas abran gen tes fun ções.

A Me di da Pro vi só ria, em seu art. 53, am plia a
lis ta de seg men tos que po dem usu fru ir os be ne fí ci os
es ti pu la dos pela Lei Rou a net. A ini ci a ti va con tem pla,
in clu si ve, a “pro du ção de obras ci ne ma to grá fi cas e vi -
de o grá fi cas de cur ta e mé dia me tra gem e pre ser va -
ção e di fu são do acer vo au di o vi su al”.

Ocor re, no en tan to, que esse dis po si ti vo, ao se
re fe rir ao se tor au di o vi su al, não ex pli ci tou a re a li za -
ção de mos tras e fes ti va is, de ca pi tal im por tân cia
para a di fu são e o in cre men to da nos sa in dús tria ci ne -
ma to grá fi ca.

Não se ria ex ces si vo cha mar a aten ção para o di -
ag nós ti co ofe re ci do pelo Fó rum dos Fes ti va is se gun do
o qual boa par ce la dos fil mes de lon ga me tra gem e cer -
ca de uma cen te na de obras de cur ta e mé dia du ra ção,
anu al men te pro du zi dos no Bra sil, che gam até o pú bli co
tão-so men te por in ter mé dio dos fes ti va is.

Ou tro dado a ser con si de ra do diz res pe i to ao re -
du zi do nú me ro de sa las de exi bi ção exis ten tes no
País. Cons ta ta-se, ain da, que a ma i or par te das sa las
dis po ní ve is está con cen tra da nos shop ping cen ters, 
o que re pre sen ta um fa tor de ex clu são para a po pu la -
ção pe ri fé ri ca dos gran des cen tros ur ba nos e para os
mo ra do res das ci da des de me nor por te. Nes se con -
tex to, os fes ti va is e as mos tras cons ti tu em, mu i tas ve -

zes, o úni co ca nal de di fu são da pro du ção fíl mi ca na -
ci o nal para es sas po pu la ções.

Assim, en ten de mos que a in clu são da re a li za -
ção de mos tras e fes ti va is au di o vi su a is en tre os be ne -
fi ciá ri os dos in cen ti vos fis ca is fa cul ta dos pela le gis la -
ção vi gen te leva em con ta não ape nas o an se io dos
pro fis si o na is do se tor mas, tam bém, o ci da dão e seu
di re i to de aces so à cul tu ra, con for me pre ce i tua a
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Nes se sen ti do, con vic tos do mé ri to do pre sen te
pro je to de lei, so li ci ta mos o seu aco lhi men to pe los
ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, – Se na dor Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA 

  LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991

Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº
7.505, de 2 de ju lho de 1986, ins ti tui o
Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra
(PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as.  

  O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te lei

  CAPÍTULO I  
Dis po si ções Pre li mi na res

  Art. 1º Fica ins ti tu í do o Pro gra ma Na ci o nal de
Apo io à Cul tu ra (PRONAC), com a fi na li da de de cap -
tar e ca na li zar re cur sos para o se tor de modo a: 

I – con tri bu ir para fa ci li tar, a to dos, os me i os
para o li vre aces so às fon tes da cul tu ra e o ple no exer -
cí cio dos di re i tos cul tu ra is; 

 II – pro mo ver e es ti mu lar a re gi o na li za ção da
pro du ção cul tu ral e ar tís ti ca bra si le i ra, com va lo ri za -
ção de re cur sos hu ma nos e con te ú dos lo ca is;  III  –
apo i ar, va lo ri zar e di fun dir o con jun to das ma ni fes ta -
ções cul tu ra is e seus res pec ti vos cri a do res; 

 IV – pro te ger as ex pres sões cul tu ra is dos gru -
pos for ma do res da so ci e da de bra si le i ra e res pon sá -
ve is pelo plu ra lis mo da cul tu ra na ci o nal;

 V – sal va guar dar a so bre vi vên cia e o flo res ci -
men to dos mo dos de cri ar, fa zer e vi ver da so ci e da de
bra si le i ra;

  VI – pre ser var os bens ma te ri a is e ima te ri a is do 
pa tri mô nio cul tu ral e his tó ri co bra si le i ro; 

 VIL – de sen vol ver a cons ciên cia in ter na ci o nal e
o res pe i to aos va lo res cul tu ra is de ou tros po vos ou
na ções;  

VIII – es ti mu lar a pro du ção e di fu são de bens
cul tu ra is de va lor uni ver sal, for ma do res e in for ma do -
res de co nhe ci men to, cul tu ra e me mó ria;  

IX – pri o ri zar o pro du to cul tu ral ori gi ná rio do País. 
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CAPÍTULO IV 
Do Incen ti vo a Pro je tos Cul tu ra is

Art. 18. Com o ob je ti vo de in cen ti var as ati vi da des
cul tu ra is, a União fa cul ta rá às pes so as fí si cas ou ju rí di cas 
a op ção pela apli ca ção de par ce las do Impos to so bre a
Ren da, a tí tu lo de do a ções ou pa tro cí ni os, tan to no apo io
di re to a pro je tos cul tu ra is apre sen ta dos por pes so as fí si -
cas ou por pes so as ju rí di cas de na tu re za cul tu ral, como
atra vés de con tri bu i ções ao FNC, nos ter mos do art. 52,
in ci so II, des ta Lei, des de que os pro je tos aten dam aos
cri té ri os es ta be le ci dos no art. 12 des ta Lei. (Re da ção
dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99)

  § 1º Os con tri bu in tes po de rão de du zir do im -
pos to de ren da de vi do as quan ti as efe ti va men te des -
pen di das nos pro je tos elen ca dos no § 32, pre vi a men -
te apro va dos pelo Mi nis té rio da Cul tu ra, nos li mi tes e
nas con di ções es ta be le ci dos na le gis la ção do im pos -
to de ren da vi gen te, na for ma de: (Re da ção dada pela
Lei nº 9.874, 23-11-99)

a) do a ções; e (Re da ção dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99) 

b) pa tro cí ni os. (Re da ção dada pela Lei nº 9.874, 
23-11-99) 

 § 2º As pes so as ju rí di cas tri bu ta das com base
no lu cro real não po de rão de du zir o va lor da do a ção
ou do pa tro cí nio re fe ri do no pa rá gra fo an te ri or como
des pe sa ope ra ci o nal. (Re da ção dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99) 

 § 3º As do a ções e os pa tro cí ni os na pro du ção
cul tu ral, a que se re fe re o § 1º, aten de rão ex clu si va -
men te aos se guin tes seg men tos: (Re da ção dada
pela Lei nº 9.874, 23-11-99) (Vide Me di da Pro vi só ria
nº 2.228, de 6-9-2001)  

A) ar tes cê ni cas; (Re da ção dada pela Lei nº
9.874, 23-11-99) 

 B) li vros de va lor ar tís ti co, li te rá rio ou hu ma nís ti -
co; (Re da ção dada pela Lei no 9.874, 23-11-99) 

 c) mú si ca eru di ta ou ins tru men tal; (Re da ção
dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99) 

 D) cir cu la ção de ex po si ções de ar tes plás ti cas;
(Re da ção dada pela Lei nº 9.874, 23-11-99) 

E) do a ções de acer vos para bi bli o te cas pú bli cas 
e para mu se us. (Re da ção dada pela Lei nº 9.874,
23-11-99) 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
 DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 

 Tex to atu a li za do com a re da ção da
Lei nº 10.454, de 13-5-2002 Esta be le ce prin -
cí pi os ge ra is da Po lí ti ca Na ci o nal do Ci ne -
ma, cria o Con se lho Su pe ri or do Ci ne ma e
a Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma – ANCINE,
ins ti tui o Pro gra ma de Apo io ao De sen vol -

vi men to do Ci ne ma Na ci o nal –
PRODECINE, au to ri za a cri a ção de Fun dos
de Fi nan ci a men todaIndús tria Ci ne ma to -
grá fi ca Na ci o nal – FUNCINES, al te ra a le -
gis la ção so bre a Con tri bu i ção para o De -
sen vol vi men to da Indús tria Ci ne ma to grá fi -
ca Na ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

 O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 62 da Cons ti tu i ção, ado ta a
se guin te Me di da Pro vi só ria, com for ça de lei:    Art. 53. 
O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991, pas sa a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

Art. 18.   ..........................................................
 § 3º As do a ções e os pa tro cí ni os na pro du ção

cul tu ral, a que se re fe re o § 1º, aten de rão ex clu si va -
men te aos se guin tes seg men tos: 

a) ar tes cê ni cas;
b) li vros de va lor ar tís ti co, li te rá rio ou hu ma nís ti co;
c) mú si ca eru di ta ou ins tru men tal; 
d) po si ções de ar tes vi su a is;  
e) do a ções de acer vos para bi bli o te cas pú bli -

cas, mu se us, ar qui vos pú bli cos e ci ne ma te cas, bem
como tre i na men to de pes so al e aqui si ção de equi pa -
men tos para a ma nu ten ção des ses acer vos;

f) pro du ção de obras ci ne ma to grá fi cas e vi de o -
fo no grá fi cas de cur ta e mé dia me tra gem e pre ser va -
ção e di fu são do acer vo au di o vi su al; e 

 g) pre ser va ção do pa tri mô nio cul tu ral ma te ri al e 
ima te ri al.”(NR)           

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to lido será pu bli ca do e re me ti do às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to de Lei do Con gres so Na -
ci o nal que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí -
cio, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

É lido o se guin te:

ROJETO DE LEI Nº 61, DE 2002-CN

Alte ra ações dos pro gra mas Nos so
Ba ir ro, Mo rar Me lhor e Ges tão da Po lí ti ca de
De sen vol vi men to Urba no cons tan te do Pla -
no Plu ri a nu al para o pe río do 2000 – 2003.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam al te ra dos os pro gra mas Nos so Ba -

ir ro, Mo rar Me lhor e Ges tão da Po lí ti ca de De sen vol vi -
men to Urba no cons tan te do Ane xo II da Lei nº 9.989,
de 21 de ju lho de 2000, na for ma do Ane xo a esta lei.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Bra sí lia,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000(*)

               Dis põe so bre o Pla no Plu ri a nu al para o pe río do de 2000/2003.

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17117

    459SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17118 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002460    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17119

    461SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17120 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002462    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
pro je to que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de 
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para
tra mi ta ção do Pro je to:

Le i tu ra..................................................5-9-2002 (SF)
Dis tri bu i ção de avul sos:.............................10-9-2002
Re a li za ção de Au diên ci as Pu bli cas:..........24-9-2002
Apre sen ta ção de emen das: ......................27-9-2002
Pu bli ca ção das emen das: .........................2-10-2002
Apre sen ta ção, Pu bli ca ção, Dis tri bu i ção,
e Vo ta ção do Pa re cer ..............................18-10-2002
Enca mi nha men to do pa re cer à Mesa:..... 25-10-2002

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de
se tem bro de 2002 e pu bli cou no dia 5 do mes mo
mês e ano, a Me di da Pro vi só ria nº 67, que “Dis põe 
so bre o tra ta men to tri bu tá rio dis pen sa do às em pre -
sas de trans por te aé reo, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB

Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)

Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL
José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT

Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB

Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

*PL

José Alen car

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Mo ro ni Tor gan
Fran cis co Co e lho      José Car los Fon se ca Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos Chi co da Prin ce sa

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT

João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PHS

Ro ber to Argen ta
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

 – Pu bli ca ção no DO: 5-9-2002
 – De sig na ção da Co mis são:5-9-2002
 – Insta la ção da Co mis são: 6-9-2002
-Emen das: até 11-9-2002 (7º dia da pu bli ca ção)
 – Pra zo fi nal na Co mis são: 5-9-2002 a

18-9-2002(14º dia)
 – Re mes sa do pro ces so à CD: 18-9-2002
 – Pra zo na CD: de 19-9-2002 a 2-10-2002(15º

ao 28º dia)
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– Re ce bi men to pre vis to no SF: 2-10-2002
– Pra zo no SF: de 3-10-2002 a 16-10-2002 (42º

dia)
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 16-10-2002
– – Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 17-10 a 19-10-2002 (43º ao 45º dia)
– – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a

par tir de: 20-10-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Con gres so: 3-11-2002 ** (60

dias)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 

Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 4 de se -
tem bro de 2002 e pu bli cou no dia 5 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 68, que “Alte ra as Leis
nºs 10.209, de 23 de mar ço de 2001, e 10.233, de 5
de ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/2002-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PMDB
Re nan Ca lhe i ros Gil vam Bor ges
Na bor Jú ni or Mar lu ce Pin to
Gil ber to Mes tri nho Amir Lan do
Ju vên cio da Fon se ca Alber to Sil va

Blo co (PSDB/PPB)
Ge ral do Melo
Ro me ro Jucá
Fre i tas Neto

PFL

José Agri pi no Ro meu Tuma
Fran ce li no Pe re i ra Le o mar Qu in ta ni lha

Blo co Opo si ção (PT/PPS)

Edu ar do Su plicy Emi lia Fer nan des

PDT
Se bas tião Ro cha Álva ro Dias

PTB
Car los Pa tro cí nio Arlin do Por to

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001. “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

*PSB

Ade mir Andra de Pa u lo Har tung

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ino cên cio Oli ve i ra Mo ro ni Tor gan
Fran cis co Co e lho      José Car los Fon se ca Jú ni or

PSDB

Ju tahy Ju ni or Anto nio Kan dir
Cus tó dio Mat tos Chi co da Prin ce sa

PMDB

Ged del Vi e i ra Lima Da mião Fe li ci a no
Albé ri co Fi lho Fre i re Jú ni or

PT

João Pa u lo Adão Pret to

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

PTB

Ro ber to Jef fer son Fer nan do Gon çal ves

Blo co (PDT/PPS)

Miro Te i xe i ra Ri car do Fer ra ço

Blo co (PL/PSL)

Val de mar Cos ta Neto Bis po Ro dri gues

Blo co (PSB/PC do B)

José Anto nio Alme i da Ha rol do Lima

*PSDC

Fer nan do Zup po

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

 – Pu bli ca ção no DO: 5-9-2002
 – De sig na ção da Co mis são: 5-9-2002
 – Insta la ção da Co mis são: 6-9-2002
 – Emen das: até 11-9-2002 (7º dia da pu bli ca ção)
 – Pra zo fi nal na Co mis são: 5-9-2002 a

18-9-2002(14º dia)
 – Re mes sa do pro ces so à CD: 18-9-2002
 – Pra zo na CD: de 19-9-2002 a 2-10-2002(15º

ao 28º dia)

17122 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002464    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



 – Re ce bi men to pre vis to no SF: 2-10-2002
 – Pra zo no SF: de 3-10-2002 a 16-10-2002 (42º dia)
 – Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD: 16-10-2002
 – Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca ções do

SF, pela CD: de 17-10 a 19-10-2002 (43º ao 45º dia)
 – Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a pa u ta a

par tir de: 20-10-2002 (46º dia)
 – Pra zo fi nal no Con gres so: 3-11-2002 ** (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor La u ro

Cam pos.
V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse ho rá rio ele i -
to ral pro du ziu al guns la ti fun diá ri os do tem po inú til, do
tem po im pro du ti vo, pro du ziu al guns can di da tos que
têm que en cher lin güi ça para com ple tar o tem po que
lhes foi con ce di do, pe las re gras vi gen tes. Eu te nho 30
se gun dos. Esse é o meu mi ni fún dio tem po ral, em que
te nho que es pre mer o quê? Mu i to pou cas con si de ra -
ções e for mu la ções. 

O mo men to ele i to ral trou xe aqui lo a res pe i to do
que, há cer ca de um ano, fiz um dis cur so aqui, des ta
tri bu na, para di zer que os po lí ti cos, os can di da tos,
nes ta ele i ção, fi ca ri am en tre o si lên cio e a men ti ra. O
si lên cio dos es ca pis tas, da que les que não que rem se
com pro me ter, da que les que que rem ga ran tir a pos se. 
E a pos se, no Bra sil, ob vi a men te, é ga ran ti da por for -
ças que pou co ou mu i to pou co ou nada têm a ver com
o pro ces so ele i to ral, a in di ca ção ou a es co lha do Pre -
si den te. Nas ele i ções, quan do a apu ra ção não é dis -
tor ci da, con ta mi na da, in di ca-se, nes sa eta pa, o can -
di da to a Pre si den te da Re pú bli ca.

A pos se é um pro ces so di fe ren te, e o pre si den te
pode ser de sa pos sa do a qual quer dia, a par tir de sua
pos se. Te mos vis to isso cla ra men te em vá ri os pa í ses da 
Amé ri ca do Sul. Aqui, no Bra sil, qui se ram de sa pos sar o
Jus ce li no – Ja ca re a can ga, Ara gar ças. Jâ nio Qu a dros,
que o su ce deu, teve uma pos se um pou co in cer ta, in se -
gu ra, uma pos se um pou co ubri a ca. Logo em se gui da, 
não que ri am dar pos se ao Jan go, e por aí afo ra. Quer
di zer, a pos se é re al men te im por tan te.

* De sig na ções fe i tas nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

** § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada
pelo art. 1º da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001. “Pror ro -
gar-se-á uma úni ca vez por igual pe río do a vi gên cia de me di da
pro vi só ria que, no pra zo de ses sen ta dias, con ta do de sua pu bli -
ca ção, não ti ver a sua vo ta ção en cer ra da nas duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

E há al guns can di da tos que ab di cam de tudo, re -
co lhem-se ao si lên cio dos me dro sos e não que rem sa -
ber de afir mar nada. Fa zem par te da que la en ge nha ria
ge né ti ca que mis tu ra ser hu ma no com qui a bo. O ser hu -
ma no po lí ti co, no Bra sil, a ma i or par te de les, trans for -
ma-se em me ta de gen te, me ta de qui a bo, a fim de não
se com pro me ter com nada e ga ran tir a pos se.

De modo que, em trin ta se gun dos, não faço pro -
pos tas de sal va ci o nis mo; eu não que ro sal var o mun -
do. Se ria uma lou cu ra com ple ta fa zer pro pos tas para
sal var, para re sol ver pro ble mas de de sem pre go – 800 
mi lhões em es ca la mun di al –, para re sol ver o pro ble -
ma das fi nan ças pú bli cas, com mais de US$5 tri lhões
de dí vi da pú bli ca nor te-ame ri ca na e uma dí vi da igual
nos 15 pa í ses que com põem a União Eu ro péia. A
nos sa dí vi da pú bli ca, esta sa be mos a quan tas anda,
e eu, em trin ta se gun dos, iria fa zer um pro gra ma para
re sol ver essa pro ble má ti ca que as ma i o res ca be ças
do mun do não con se guem re sol ver nem para elas. E
nós, na hora da ele i ção, com trin ta ou quin ze se gun -
dos. Alguns es tão até can tan do, no ho rá rio ele i to ral,
aque la “ci ran da, ci ran di nha, va mos to dos ci ran dar”,
dan do mão a cri an ci nhas, en si nan do me ni nos a atra -
ves sar a rua. Meu Deus! E, ao que me pa re ce, es ses
agra dam mu i to aos ele i to res. Eu não es tou aqui para
agra dar ao ele i tor e não es tou aqui tam bém para fa zer 
pro pos tas sal va ci o nis tas.

De modo que vou con ti nu ar a ten tar. Pelo me nos 
uma co i sa foi fe i ta. Há um di ag nós ti co ge ral. O pro ble -
ma prin ci pal é o de sem pre go. O de sem pre go as su miu 
pro por ções quan ti ta ti vas tão gran des que en trou pe -
los olhos da ma i or par te dos can di da tos. Mas pen so
que ne nhum de les ou pou cos de les te ri am lido, por
exem plo, den tre os di ver sos li vros que tra tam do as -
sun to, O Fim dos Empre gos, o de clí nio ine vi tá vel do
ní vel dos em pre gos e a re du ção da for ça glo bal de tra -
ba lho, de au to ria de Je remy Rif kim. 

Se ti vés se mos tem po de ler an tes de nos can di -
da tar mos e de nos pro por mos a sal var o ca pi ta lis mo
de seus pro ble mas e a so ci e da de ca pi ta lis ta de suas
an gús ti as e so fri men tos, te ría mos pro cu ra do sa ber
so bre o que es ta mos fa lan do para não nos trans for -
mar mos em en ga na do res en ga na dos. Nós nos en ga -
na mos, não pro cu ra mos ad qui rir as ba ses das in for -
ma ções e das pers pec ti vas que são for ne ci das pe los
pes qui sa do res e es tu di o sos em seus di ver sos cam -
pos. E vi mos esse es pe tá cu lo, em que cada um faz
uma pro pos ta para sal var o mun do, a sua la vou ra, o
seu ele i to ra do, para con quis tar ele i to res en ga na dos.
E de en ga na ção em en ga na ção, ha ve rá um apro fun -
da men to da des mo ra li za ção dos en ga na do res, de -
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ses pe ro dos en ga na dos. Por tan to, esse será o re sul -
ta do fi nal des sa prá ti ca ele i to ral cri mi no sa.

O que se aca bou de fa zer no Bra sil foi, ob vi a -
men te, aque le pro ces so de ne o li be ra lis mo, de ne o li -
be ra li za ção, em que os di re i tos ad qui ri dos pas sa ram
a ser vis tos e ti dos como obs tá cu los ao ne o li be ra lis -
mo. É o mer ca do que deve man dar. De modo que
esse mer ca do, que é ge ni al, ra ci o nal, di vi no, ilu mi na -
do, de acor do com os ilu mi nis tas, de ve rá atu ar com
sua in te li gên cia, sa ber e po der de ma ne i ra li vre. Os
tra ba lha do res não po dem ter di re i tos, ga ran ti as, car -
te i ra as si na da, pois atra pa lham o mer ca do. A te le vi -
são vem e mos tra as car te i ras. Men ti ra! E a men ti ra
te le vi si va tem um po der fan tás ti co. Enquan to as men -
ti ras se en con tram em li vros não li dos, que per ma ne -
cem vir gens, não aber tos, ina ces sí ve is, po dem con ti -
nu ar anun ci an do: Avan ça Bra sil! Mais qua tro anos
de de sen vol vi men to para to dos. 

Se abri rem uma pá gi na e en con tra rem aqui uma 
ver da de, re nun cio ao meu man da to. Tudo men ti ra, en -
ga na ção. Avan ça Bra sil! 

Re al men te, avan ça mos mu i to no de sem pre go,
no au men to da dí vi da pú bli ca, da dí vi da ex ter na, no
su ca te a men to do Esta do, avan ça mos em qua se to -
dos os se to res. 

É di fí cil. No mo men to ele i to ral em que os me i os
de co mu ni ca ção se abrem, aque les can di da tos que
se pro põem a re pre sen tar o povo e os seus in te res ses 
no Se na do e na Câ ma ra de ve ri am as su mir uma ati tu -
de crí ti ca para aler tar os ele i to res para a si tu a ção gra -
vís si ma em que nos en con tra mos. 

Ao con trá rio, se a pes soa que cis mou de ser Se -
na dor ou De pu ta do é, por exem plo, um cons tru tor, ele 
afir ma que o se tor da cons tru ção ci vil é ca paz de re -
ab sor ver a mão-de-obra mais que qual quer ou tro.
Men ti ra! 

A cons tru ção ci vil, ao mes mo tem po em que vai
em pre gan do, vai de sem pre gan do. Em de ter mi na do
mo men to da cons tru ção, ne ces si ta-se de bate-es ta -
cas, en tão se em pre gam aque les tra ba lha do res
bate-es ta cas ter ce i ri za dos. E quan do o bate-es ta ca
pára de fun ci o nar, por que as ba ses já es tão fe i tas, os
tra ba lha do res são, ob vi a men te, dis pen sa dos. Aí se
con tra ta ou tra tur ma, que será dis pen sa da logo que
sua ta re fa aca bar. No fi nal, esse in ves ti men to imen so
num pré dio re sul tou ape nas em qua tro ou cin co em -
pre gos, que são o por te i ro e os vi gi as. O res tan te foi
dis pen sa do.

Então, es con dem o lado da dis pen sa dos tra ba -
lha do res, da de mis são, do au men to de de sem pre go e 

só co lo cam nos me i os de co mu ni ca ção a cri a ção e a
ge ra ção de no vos em pre gos. Uma far sa com ple ta.

Se trin ta se gun dos não são su fi ci en tes, tam bém 
não o são vin te mi nu tos – que pa re cem para mim um
la ti fún dio do tem po e dos qua is pro cu ro não fa zer um
la ti fún dio im pro du ti vo.

Va mos olhar, um pou co ra pi da men te, para a ex -
pe riên cia his tó ri ca. O que acon te ceu com o ca pi ta lis -
mo a par tir da Pri me i ra Gu er ra Mun di al? To dos os pa -
í ses co me ça ram a apre sen tar ín di ces enor mes de de -
sem pre go: a Ingla ter ra, a Su é cia, a No ru e ga, por vol ta 
de 20% de de sem pre go. So men te os Esta dos Uni dos
man ti ve ram uma taxa de de sem pre go de 4%, com in -
ves ti men tos ma ci ços, fan tás ti cos, que, na que le ní vel
de tec no lo gia exis ten te, con se gui ram man ter ape nas
4% da for ça tra ba lho, da PEA nor te-ame ri ca na de -
sem pre ga da.

No en tan to, es ses in ves ti men tos fo ram mu i to
gran des. Por exem plo, a in dús tria au to mo bi lís ti ca, que 
é a mais sin to má ti ca, pas sou de 2,1 mi lhões de car -
ros, mais ou me nos, no iní cio dos anos 20, para 5,3
mi lhões pro du zi dos nos Esta dos Uni dos, em 1929.
Essa pro du ção foi tão gran de nes ses se to res to dos
da li nha bran ca, de car ros, etc, que a cri se de 29, nos
Esta dos Uni dos, de acor do com Lord Key nes – não
sou eu que es tou di zen do –, foi uma cri se de ex ces so
de ca pi tal, de so bre a cu mu la ção.

Para man ter e re a ti var o ca pi tal, para se gu rar a
taxa de lu cro em ní vel que atra ís se in ves ti men tos e
que pro du zis se acu mu la ção de ca pi tal, o Esta do teve
que im pri mir pa pel e aca bar com a re lí quia bár ba ra,
di nhe i ro de ouro e de pra ta – o úl ti mo país que o fez foi 
a Ará bia Sa u di ta, em 1953.

Então, o di nhe i ro fas cis ta, o di nhe i ro na zis ta, de
acor do com Ge org Fri e drich Knapp, Te o ria Esta tal
do Di nhe i ro , pas sa a go ver nar o mun do. É o di nhe i ro
de pa pel. O pa pel pin ta do pas sa a do mi nar o mun do.
O go ver no pas sa a gas tar, en tra em de se qui lí brio or -
ça men tá rio, pois de se qui li bra o or ça men to para ten -
tar equi li brar o mun do, a vida, abrin do opor tu ni da des
de em pre go, mas não no se tor au to mo bi lís ti co, por
exem plo, em que a oci o si da de es ta va em 80%.

Como é pos sí vel in ves tir com 80% das má qui -
nas pa ra das? O in ves ti men to já não é ca paz de cri ar
no vos em pre gos, esse é o pro ble ma. Assim, o go ver -
no foi obri ga do a re em pre gar. Onde? Nos se to res em
que po dia gas tar imen sa quan ti da de de di nhe i ro, rom -
pen do o equi lí brio or ça men tá rio e en tran do para um
de se qui lí brio per ma nen te nos úl ti mos 70 anos, com
ex ce ção dos três da era Clin ton, em que hou ve su pe rá -
vit. Esse su pe rá vit que nos im põem só exis tiu du ran te
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três anos, nos Esta dos Uni dos, nos úl ti mos 70 anos,
por que o go ver no teve que gas tar, para, en tre ou tras
co i sas, sus ten tar o lu cro e o vo lu me de em pre go.

O Esta do é ca pi tal. O Esta do sus ten ta o ca pi tal, os 
ban cos, pro gra mas como o Pro er; sus ten ta o lu cro dos
em pre sá ri os, fa zen do com pras. Como dis se o en tão
Pre si den te Ri chard Ni xon, em sua men sa gem ao con -
gres so ame ri ca no, o go ver no paga um pre ço es pe ci al -
men te ele va do pe las mer ca do ri as que com pra, sus ten -
ta 68% das pes qui sas, re ab sor ve mão-de-obra. Atu al -
men te, os Esta dos Uni dos, em ple no ne o li be ra lis mo
de fan ca ria, de men ti ra, têm 15% da po pu la ção eco -
no mi ca men te ati va em em pre gos pú bli cos, en quan to o 
Bra sil só tem 5%. E, aqui, va mos en xu gar a má qui na
pú bli ca, de mi tir fun ci o ná ri os. No en tan to, ago ra, épo ca
de ele i ções, aque les que de mi ti ram mi lha res e mi lha -
res de fun ci o ná ri os pú bli cos co lo cam a más ca ra do hu -
ma nis mo e da com pre en são e co me çam a cri ar va gas
no ser vi ço pú bli co. Ontem mes mo fo ram cri a das mais
de 160 va gas para ad vo ga dos e ou tros car gos.

Se o ní vel tec no ló gi co ad qui ri do pelo ca pi ta lis -
mo em sua di nâ mi ca fa bu lo sa gera, ne ces sa ri a men -
te, de sem pre go, e se o in ves ti men to ca paz de re du -
zi-lo para 2 a 4% é tão gran de que o ca pi ta lis mo não
su por ta e en tra em cri se, en tão, o que fa zer? A úni ca
so lu ção na his tó ria eco nô mi ca do ca pi ta lis mo é o em -
pre go pú bli co, é em pre gar aque les que as má qui nas,
que a efi ciên cia de sem pre gou, e re em pre gá-los não
na in dús tria, que está de mi tin do con ti nu a men te, mas
nos ser vi ços pú bli cos. Eles en ca i xam aque les que fo -
ram de sen ca i xa dos, re ti ra dos, ex pul sos da pro du ção.
E eles re en tram no pro ces so como con su mi do res im -
pro du ti vos, como fun ci o ná ri os pú bli cos. É isso. 

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, Se na dor La u ro Cam pos? 

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Se a
Mesa per mi tir, com pra zer. 

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor La u ro Cam pos, qual quer pes soa que acom pa nha
os tra ba lhos do Se na do, qual quer pes soa que mo vi -
men ta sua cons ciên cia não ape nas pe las tra du ções
es ta be le ci das pela mí dia, com cer te za tem uma ad -
mi ra ção mu i to gran de por V. Exª. Tal vez a mi nha ad mi -
ra ção não seja ma i or, mas com cer te za é mu i to gran -
de, por que co nhe ço pro fun da men te V. Exª. Mas sei
que qual quer pes soa de bom sen so, in de pen den te
até das con vic ções ide o ló gi cas, fi li a ção par ti dá ria ou
con cep ção pro gra má ti ca, ao as sis tir às ses sões do
Se na do deve ter por V. Exª uma ad mi ra ção gi gan tes -
ca, uma ad mi ra ção pro fun da. Não ape nas eu, que tal -
vez seja a ma i or ad mi ra do ra de V. Exª nes te ple ná rio,
pela sua con vic ção ide o ló gi ca, pela sua fir me za pro -
gra má ti ca e por que, em ne nhum mo men to, vi V. Exª,

na sua his tó ria po lí ti ca, cur van do-se de for ma sub ser -
vi en te às idéi as que es tão es ta be le ci das na so ci e da -
de como se fos sem con sen su a is. É por isso que vol to
a di zer o que já dis se vá ri as ve zes aqui: te nha V. Exª a
con vic ção de que é o oxi gê nio que mo vi men ta os
meus pas sos nes te ple ná rio e na mi nha luta po lí ti ca.
É por isso que es pe ro mu i to que V. Exª, no pró xi mo
ano, pos sa es tar aqui de novo, com sua fir me za ide o -
ló gi ca, sem em ne nhum mo men to se ajo e lhar co var -
de men te às con ve niên ci as po lí ti cas ou às con ve niên -
ci as de quem quer que seja. Espe ro que Deus lhe pro -
te ja e que o povo de Bra sí lia sa i ba re co nhe cer esse
tra ba lho ad mi rá vel de V. Exª no ple ná rio do Se na do. 

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Se na do -
ra He lo i sa He le na, as suas pa la vras me to cam pro -
fun da men te. Em mi nha vida, nun ca de i xei de ser um
mar gi na li za do. Qu an do eu di zia que a cri se es ta va se
apro xi man do, nos anos 60, a per se gui ção con tra mim
foi-se es tre i tan do; em 1975, en con trei-me, em São Pa -
u lo, com Fer nan do Hen ri que Car do so, a quem fui pro -
cu rar para me acon se lhar. Ele me dis se: La u ro, nun ca
vi nin guém tão per se gui do, tão ame a ça do – aliás, a pa -
la vra foi esta, ame a ça do –, quan to você. Ame a ças de
mor te, por que eu es ta va di zen do que ia acon te cer isso
que está acon te cen do. Era isso que eu di zia.

De modo que sei como é que é di fí cil ex pres sar
a nos sa po bre, tris te e pou co lu mi no sa ver da de. Mas
não te nho ou tra ver da de, só te nho essa, des sa mi nha
luz qua se apa ga da. Ago ra, não a tro co por men ti ras,
não a tro co por es per te zas da ca be ça, não a tro co pe -
las co lu nas ver te bra is “en qui a ba das”, que vi ra ram
qui a bos nes sa en ge nha ria ge né ti ca fan tás ti ca que
pre sen ci a mos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Não te -
nho tem po de mos trar – a Mesa já me cha ma a
aten ção, por meio da so no ri da de da cam pa i nha, e
devo pe dir, mais uma vez, des cul pas –, mas quem
qui ser deve ler este li vro, por exem plo: O Fim dos
Empre gos, para não fi car pro me ten do men ti ras,
para não fi car en tre o si lên cio e a men ti ra nes ta tris -
te, tris tís si ma cam pa nha ele i to ral.

Não en ga nem os ele i to res!
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. La u ro Cam -
pos, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
por vin te mi nu tos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io
que pou ca gen te, mas mu i to pou ca gen te mes mo,
sabe que hoje é um dia de di ca do à Ama zô nia, é o dia
da Ama zô nia. E eu, como ama zô ni da, e ama zô ni da
não por es tar lá, mas por ter nas ci do e por con ti nu ar lá 
e por ser um re pre sen tan te da que la re gião, re al men te 
me pre o cu po com o des ca so de que a nos sa re gião
vem sen do ví ti ma du ran te sé cu los. Na ver da de, a
Ama zô nia só foi lem bra da na épo ca áu rea da bor ra -
cha, que era o ouro ne gro que mo via as fi nan ças do
País e que dava, por tan to, su por te aos pa í ses ali a dos
na guer ra da que la épo ca; de po is, quan do das ou tras
ex plo ra ções, ex plo ra ções mi ne ra is, ex plo ra ções da
ma de i ra; e, mais re cen te men te, quan do da ex plo ra -
ção so fis ti ca da da nos sa bi o di ver si da de, com a bi o pi -
ra ta ria im pe ran do, o nar co trá fi co do mi nan do a re gião, 
as guer ri lhas dos pa í ses vi zi nhos aden tran do o nos so 
ter ri tó rio. E o que ve mos de con cre to em re la ção à
Ama zô nia é mu i to pou co, con si de ran do o gi gan tis mo
da re gião, con si de ran do a sua im por tân cia ge o es tra -
té gi ca, ge o po lí ti ca.

Nes te dia, re gis tro al guns da dos para co nhe ci -
men to dos bra si le i ros, para re a cen der a me mó ria dos
bra si le i ros, es pe ci al men te da que les que mo ram nos
40% do Bra sil que não são a Ama zô nia, para que re -
al men te se des ta que a im por tân cia des sa re gião. A
Re gião Ama zô ni ca, a Ama zô nia Le gal, re pre sen ta
59,78% da área do País, por tan to, qua se 60%, mais
da me ta de da sua área. Só por isso, Sr. Pre si den te, só 
por esse ta ma nho ela já de ve ria me re cer uma aten -
ção mu i to es pe ci al das au to ri da des fe de ra is, dos or -
ga nis mos, dos di ver sos ní ve is de ad mi nis tra ção, e até 
mes mo da so ci e da de bra si le i ra como um todo, por -
que afi nal de con tas é lá na Ama zô nia que es tão
imen sas ri que zas na tu ra is, onde está lo ca li za da a
quin ta ma i or re ser va de água do mun do, além de um
ain da imen su rá vel te sou ro de bi o di ver si da de. 

Essa re gião tem 21 mi lhões de ha bi tan tes e, tal -
vez por isso, Sr. Pre si den te, por que tem ape nas 12%
da po pu la ção do País, ela é mal tra ta da, é olha da sim -
ples men te como uma es pé cie de quin tal do País. Um
quin tal onde deve ter co i sas bo ni tas, que deve es tar
aje i ta di nho, mas que se de i xa ao aca so, até mes mo
sem que as suas fron te i ras es te jam pro te gi das. Te -
mos uma vas ta área de fron te i ra, de mais de 11 mil
qui lô me tros, com sete pa í ses da Amé ri ca La ti na, to -
dos eles com pro ble mas sé ri os de nar co trá fi co, de
guer ri lha, de con tra ban do de ar mas, de trá fi co de mu -
lhe res, en fim, de todo tipo de ili ci tu de. E por quê? Por -
que o Go ver no Fe de ral, a quem in cum be pro te ger
nos sas fron te i ras, a quem in cum be de fen der a nos sa

so be ra nia na que las re giões, não o faz. As nos sas
For ças Arma das, por exem plo, es tão re le ga das a
uma si tu a ção de pri men te. Estão lá mo vi das ape nas
pelo pa tri o tis mo, pela von ta de de ser vir ao Bra sil. Os
bra si le i ros que lá es tão, com as suas fa mí li as, não
têm se quer os mí ni mos ele men tos ca pa zes de lhes
dar dig ni da de hu ma na na que las fron te i ras tão dis tan -
tes, no meio do mato. Suas es po sas às ve zes ser vem
como pro fes so ras, com ple men tan do um tra ba lho que
é do Esta do, do Go ver no. Há mé di cos e den tis tas das
For ças Arma das aten den do não só o con tin gen te mi -
li tar, mas tam bém toda a co mu ni da de.

Mes mo as sim, a Ama zô nia con ti nua sen do ig -
no ra da. Qu an do se fala em Ama zô nia, como fez re -
cen te men te o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, só se
pen sa em mata, em pre ser var mato, em fa zer san tuá -
ri os eco ló gi cos, como Sua Exce lên cia fez ago ra com
o Par que de Tu mu cu ma que, um ato im pe ri al seu, sem 
con sul ta ao povo do Ama pá ou ao re pre sen tan te do
Ama pá. O Se na dor Se bas tião Ro cha pro fe riu dis cur -
so in dig na do so bre o as sun to.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu me re vol to, con cla -
man do não só o Se na do para re fle tir so bre es ses pro -
ble mas, mas toda a Na ção bra si le i ra. O que se está
fa zen do ago ra com a Ama zô nia não é uma in ter na ci o -
na li za ção mo vi da de fora para den tro. É um pro ces so
de den tro para fora, pois é o Go ver no bra si le i ro que
está in ter na ci o na li zan do a Ama zô nia, de ba i xo – o ter -
mo é pe sa do – de uma hi pó cri ta ban de i ra de pre ser -
va ção. Esse tipo de pre ser va ção está ape nas de i xan -
do cada vez mais aban do na das as fron te i ras.

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, de mos trar co i sas po si -
ti vas da Ama zô nia, já que a gran de mí dia só mos tra
mato, ín dio, in cên dio, atro ci da des, apon tan do os
ama zô ni das como os pi o res dos ci da dãos, res pon sá -
ve is pela tão de can ta da de vas ta ção. E de vas ta ção
não exis te. Quem co nhe ce a Ama zô nia sabe que não
exis te. Há, sim, uma pre ga ção in ter na ci o nal de do mi -
na ção da re gião, o que leva até os bra si le i ros a fi ca -
rem re pe tin do essa fa lá cia.

Apre sen to, en tão, al guns da dos que con si de ro
po si ti vos, co me çan do pelo pon to que eu acho mais
im por tan te, a edu ca ção.

Está na pa u ta do Se na do pro pos ta de emen da à 
Cons ti tu i ção, de mi nha au to ria, des ti nan do re cur sos
para apli ca ção nas ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or lo ca li za das na Ama zô nia Le gal. E como será
fe i to isso? Não há mis té rio al gum. O art. 159 da Cons -
ti tu i ção, que está em prá ti ca, es ta be le ce:

Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im -

pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual -
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quer na tu re za e so bre pro du tos in dus tri a li -
za dos, qua ren ta e sete por cen to na se -
guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos 
por cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em
pro gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du -
ti vo das Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te...

Esses são os cha ma dos fun dos cons ti tu ci o na is.
Por tan to, Sr. Pre si den te, o que es tou fa zen do?

Estou acres cen tan do 0,5%. Aí está a mi nha emen da:

d) cin co dé ci mos por cen to para apli -
ca ção, pe las ins ti tu i ções fe de ra is de en si no
su pe ri or, lo ca li za das na Ama zô nia Le gal,
em pro gra mas de en si no, pes qui sa e ex ten -
são, vol ta dos à pro mo ção do de sen vol vi -
men to sus ten tá vel, na for ma que a lei es ta -
be le cer.

Por tan to, es tou pro pon do um au men to do per -
cen tu al, pas san do a União de 47% para 47,5%.
Esses 0,5% irão para as nos sas ins ti tu i ções de en si -
no su pe ri or na Ama zô nia.

E quan tas são as nos sas ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or na Ama zô nia? São 85 ins ti tu i ções, pú bli cas
e pri va das. Des sas, 13 são pú bli cas: uma mu ni ci pal,
três es ta du a is e nove fe de ra is.

Logo, a mi nha pro pos ta de emen da vai be ne fi ci -
ar as uni ver si da des fe de ra is da Ama zô nia Le gal.

Re gis tro, Sr. Pre si den te, que essa pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção foi apro va da por una ni mi da de
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
com o voto fa vo rá vel de Se na do res de to das as Re -
giões do Bra sil, in clu si ve o de V. Exª, que hoje pre si de
esta ses são, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Tra ta-se de uma ação afir ma ti va em fa vor da
Ama zô nia, ao con trá rio do que vem ocor ren do hoje,
quan do a Ama zô nia vem sen do trans for ma da num lu -
gar onde não se pode mais pro du zir. De um lado, te -
mos re ser vas eco ló gi cas e par ques na ci o na is gi gan -
tes cos; de ou tro, te mos re ser vas in dí ge nas tam bém
gi gan tes cas.

Sr. Pre si den te, te nho es tu da do mu i to a ques tão
das re ser vas eco ló gi cas, in dí ge nas, par ques na ci o -
na is, pro cu ran do, de ma ne i ra de sa pa i xo na da e
não-ide o ló gi ca, ana li sar o por quê. O que está por trás

dis so tudo? Sur pre en de-me, por exem plo, Sr. Pre si -
den te, que ten do nós, se gun do o IBGE, ape nas
0,41% da nos sa po pu la ção de ori gem in dí ge na – por -
tan to, nem 0,5% da po pu la ção do Bra sil é in dí ge na –,
já te nha mos 12% do ter ri tó rio na ci o nal de mar ca do
para re ser vas in dí ge nas. É um re cor de mun di al, algo
tão inu si ta do que pre ci sa ser ana li sa do com ca ri nho.

Por que ne nhum ou tro país do mun do fez isso?
Por que os Esta dos Uni dos não fi ze ram isso? Não es -
tou di zen do que de va mos co pi ar o exem plo dos Esta -
dos Uni dos, que ex ter mi na ram os seus ín di os. Pelo
con trá rio, acho que de ve mos, sim, dar in cen ti vo aos
nos sos ín di os e fa lar de ma ne i ra sé ria a res pe i to.

So bre esse as pec to e pro cu ran do fa zer com que 
a Ama zô nia su pe re esse en tra ve que a eli te do País
co lo cou, pro pus uma emen da cons ti tu ci o nal que es -
ta be le ce um li mi te, ou seja, para que em cada Uni da -
de da Fe de ra ção haja um ta ma nho per mi ti do para re -
ser vas eco ló gi cas, in dí ge nas e am bi en ta is. Pro pus
30%, e o Se na dor Amir Lan do, que é o Re la tor, au -
men tou para 50%.

Ora, Sr. Pre si den te, se cada Uni da de da Fe de -
ra ção des ti nar me ta de da sua área para re ser vas
eco ló gi cas, in dí ge nas e am bi en ta is, no va men te o
Bra sil será o cam peão mun di al de re ser vas eco ló gi -
cas. Con si de ran do-se o nos so ta ma nho, e mes mo
per cen tu al men te, te re mos mu i to mais re ser vas do
que, tal vez, a soma de to dos os pa í ses do mun do.

Como dis se há pou co, não com pre en do a ati tu -
de de um Pre si den te que, por meio de de cre to, tira
me ta de da área de um Esta do, como foi o caso do
Ama pá, para cri ar um par que, o cha ma do Par que Tu -
mu cu ma que. E, o que é pior, com le van ta men tos fe i -
tos por uma ONG in ter na ci o nal, a WWF.

Aliás, para mi nha sur pre sa, es tu dan do por que
as nos sas no tas de real só têm ani ma is, ve ri fi quei que 
a es co lha do mico-leão-dou ra do para fi gu rar na úl ti ma 
nota lan ça da, de vin te re a is, foi re sul ta do de pes qui sa
fe i ta pela WWF na Inter net. Com isso, com ple ta mos o
mu seu, pois to das as nos sas no tas de real têm um bi -
cho. Não há uma fi gu ra his tó ri ca. Quer di zer, o Bra sil
não tem per so na li da des, vul tos da sua his tó ria. O Bra -
sil não foi fe i to por gen te. Ago ra, per gun tem se exis te
al gu ma nota de dó lar com a fi gu ra de um ani mal? Per -
gun tem se exis te al gu ma nota de euro com a fi gu ra de 
um ani mal? Nós, no en tan to, que re mos ser bon zi nhos 
e gra ci o sos com o eco ter ro ris mo que ron da o mun do.

Por isso, Sr. Pre si den te, in cluí nes sa mi nha pro -
pos ta um item que es ta be le ce que deve ser sub me ti -
da à aná li se do Se na do Fe de ral a cri a ção de re ser vas 
eco ló gi cas, am bi en ta is e in dí ge nas. Por que isso? O
Se na do é a Casa que re pre sen ta os Esta dos, é a
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Casa da Fe de ra ção, por isso não é pos sí vel que o Go -
ver no Fe de ral con fis que de um Esta do uma área, seja 
ela pe que na ou gran de, sem que os seus re pre sen -
tan tes se jam ou vi dos. Aqui nos po si ci o na mos quan to
a ma té ri as mu i to me nos im por tan tes, como, por
exem plo, a no me a ção de di ri gen tes de agên ci as re -
gu la do ras ou de di re to res de ban cos. Por que, en tão,
não va mos nos pro nun ci ar so bre o que in te res sa di re -
ta men te aos nos sos Esta dos?

Eu re al men te acho que essa pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção, que já foi apro va da na Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e que está em ple ná rio em
seu ter ce i ro dia de dis cus são – vol ta rá a ser dis cu ti da, 
por tan to, após as ele i ções –, me re ce uma aná li se de -
sa pa i xo na da por par te dos mem bros des ta Casa para 
que pos sa mos es cre ver uma nova his tó ria para a
Ama zô nia e in se ri-la no sé cu lo XXI. Esta mos di an te
de pro pos tas afir ma ti vas, Sr. Pre si den te. Aqui não se
está que ren do to lher o di re i to do ín dio de ter a sua ter -
ra de mar ca da, aqui não se está que ren do se gre gar o
ín dio, não se está que ren do ir con tra ele. O que es ta -
mos que ren do é que haja cri té ri os. Se as co i sas es tão 
sen do fe i tas cor re ta men te, não há por que te mer que
o Se na do as exa mi ne.

Qu e ro tam bém, ain da fa lan do em co i sas po si ti -
vas – já fa lei das uni ver si da des, já fa lei do es ta be le ci -
men to de cri té ri os le ga is para as re ser vas –, cha mar a 
aten ção dos no bres Se na do res e Se na do ras e da Na -
ção bra si le i ra para a pri me i ra fe i ra in ter na ci o nal da
Ama zô nia, que vai ocor rer en tre os dias 10 e 13 de
se tem bro em Ma na us. Qu e ro cha mar a aten ção para
o que está dito aqui, pois pre ten do res sal tar que exis -
te uma nova Ama zô nia, uma Ama zô nia que não é
aqui lo que pre gam no ex te ri or e que gran des ór gãos
bra si le i ros fi cam re pe tin do:

1ª Fe i ra Inter na ci o nal da Ama zô nia
Tec no lo gia de pon ta por na tu re za.
Você vai co nhe cer uma face da Ama -

zô nia que o res to do mun do co nhe ce pou co. 
A face mo der na da tec no lo gia de pon ta, de
pes qui sa ci en tí fi ca, das em pre sas que pos -
su em vi são de fu tu ro. Assim é a Ama zô nia
com pe ti ti va, onde não fal tam opor tu ni da des
de no vos ne gó ci os e van ta gens.

Por tan to, é a Ama zô nia do sé cu lo XXI, é a
Ama zô nia que nós, ama zô ni das, que re mos. E pe di -
mos aos de ma is bra si le i ros que nos acom pa nhem
nes sa luta de fa zer uma Ama zô nia jus ta para to dos
e não, como es tão pre ten den do fa zer, uma re gião
onde não se pode mais tra ba lhar. Isso por que, além
do per cen tu al re la ti vo às re ser vas eco ló gi cas, in dí -

ge nas e am bi en ta is que já men ci o nei, ain da exis te a 
área de pre ser va ção den tro das pro pri e da des par ti -
cu la res, que pre ten dem que seja de 80%. Quer di -
zer, um co lo no as sen ta do pelo Incra na Ama zô nia
só pode usar 20% do lote que re ce ber. Esta mos di -
an te de um tra ba lho mu i to bem pre pa ra do, tra ta-se
de um tra ba lho de co lo ni a lis mo mo der no mu i to aper -
fe i ço a do, a pon to de en con trar mos mu i tos ino cen tes 
úte is de fen den do essa ca u sa.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª, com mu i to pra zer.

O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – Ilus tre Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, pena que eu não te nha
ou vi do o in te i ro teor de seu pro nun ci a men to, por que
sem pre que V. Exª fala da Ama zô nia o faz com ab so -
lu ta pro pri e da de. Enva i de ce-nos mu i to, como ama zô -
ni das, ouvi-lo sem pre de fen den do es sas ques tões.
Gos ta ria de fa zer al gu mas con si de ra ções quan to a
essa par te fi nal de seu pro nun ci a men to, quan do V.
Exª se re fe riu à ques tão da re ser va de 80% das pro -
pri e da des pri va das na Ama zô nia. Com re la ção a essa 
ques tão do meio am bi en te e da Ama zô nia, pen so que 
o Go ver no Fe de ral tem pro du zi do leis, de cre tos e re -
gu la men tos para dar uma sa tis fa ção ao mun do, mas
se es que ce da po pu la ção que lá vive, que é de 22 mi -
lhões de bra si le i ros. Não se faz nada aqui le van do em
con ta essa po pu la ção. Pre o cu pam-se mu i to com a fa -
u na, a flo ra, o meio am bi en te e es que cem-se des sas
po pu la ções. Isso, a meu ver, é um erro, por que o que
es ta mos fa zen do é um faz-de-con ta: faz de con ta que
te mos uma le gis la ção de Pri me i ro Mun do na ques tão
am bi en tal. A po pu la ção que lá vive tem que cu i dar de
sua vida, tem que pro du zir, tem que se ali men tar, tem
que dar dig ni da de a seus fi lhos, e o Go ver no está mu -
i to dis tan te dis so. Pen so que o ca mi nho cer to se ria in -
ves tir em edu ca ção e na mo der ni za ção da agri cul tu ra
e da pe cuá ria para que se pu des se pro du zir mais,
com mais qua li da de, com me nos ex plo ra ção da ter ra.
Mas isso é con ver sa que fica de lado. Nada dis so se
leva em con ta. Veja só a ques tão da Me di da Pro vi só -
ria nº 2.166, essa a que V. Exª se re fe riu e que es ti pu la 
que 80% da pro pri e da de pri va da é re ser va le gal.
Quem in ven tou es ses 80%? De po is de mu i ta luta e
de ter mi na ção, con se gui mos al gum avan ço nes sa
ques tão. Qu an do o Pre si den te da Re pú bli ca as si nou
de cre to re gu la men tan do o zo ne a men to no País – fi -
cou re co nhe ci do o zo ne a men to no Esta do de Ron dô -
nia, que é o úni co Esta do da Fe de ra ção que tem zo -
ne a men to em ba ses téc ni cas, ci en tí fi cas –, vol ta mos
à con di ção de 50% para a agri cul tu ra e pe cuá ria. Não
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obs tan te isso, en con tra mos lá téc ni cos do Go ver no,
gen te que de tém car go co mis si o na do, di zen do que
esse de cre to é um mero ajus te po lí ti co, uma aco mo -
da ção, que não tem que ser res pe i ta do. Este é o País
em que es ta mos vi ven do, Se na dor, com re la ção a
essa his tó ria da Ama zô nia. Encon tram-se ca mi nhos
le gis la ti vos para re sol ver o pro ble ma, mas eles não
são re co nhe ci dos. É como se os de cre tos do Pre si -
den te da Re pú bli ca e as leis aqui pro du zi das fos sem
ape nas um faz-de-con ta. Qu e ro pa ra be ni zar V. Exª e
di zer mais uma co i sa que jul go ex tre ma men te im por -
tan te: é pre ci so – por isso con cor do com as duas pro -
pos tas de emen da cons ti tu ci o nal de V. Exª – cri ar me -
ca nis mos que, de al gu ma for ma, pos sam com pen sar
os Esta dos da Ama zô nia. To das as ve zes que são
pro pos tos pro je tos de lei dan do al gum tipo de com -
pen sa ção para Esta dos ou Mu ni cí pi os que têm gran -
des áre as de pre ser va ção, não se con se gue avan çar.
Sou tes te mu nha dis so nes ta Casa: as pro pos tas da
Se na do ra Ma ri na Sil va não con se guem avan çar, por -
que quan do che ga o mo men to de apro var a des ti na -
ção de ver bas do FPE ou do FPM, por exem plo, para
com pen sar es ses Esta dos, a fim de que pos sam dar
dig ni da de aos seus po vos, as Ban ca das do Sul, Su -
des te, Nor des te e Cen tro-Oes te vo tam con tra. Esta -
mos con de na dos, ver da de i ra men te, ao sub de sen vol -
vi men to, a con ti nu ar mos como es ta mos. Te nho a im -
pres são até de que es tão que ren do que nos trans for -
me mos em ín di os no va men te. Te nho todo res pe i to
pe las co mu ni da des in dí ge nas, mas não te nho o me -
nor in te res se em me tor nar ín dio. Pa ra béns pelo seu
pro nun ci a men to, Se na dor Mo za ril do!

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Se na -
dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª me per mi te um
apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Mo re i ra Men des, agra de ço mu i to o apar te
de V. Exª, que é um ama zô ni da fer vo ro so, que re al -
men te se sen te in dig na do – tan to quan to eu – di an te
des se tra ta men to que re ce be mos. Se po de mos cha -
mar a União de mãe, ela tem sido a pior das ma dras -
tas para a Ama zô nia.

Sr Pre si den te, em ho me na gem a este Dia da
Ama zô nia, que ia pas sar tão es que ci do – o Bra sil não
toma co nhe ci men to de que exis te a Ama zô nia, mu i to
me nos da exis tên cia de um dia de di ca do a ela –, gos -
ta ria tam bém de ou vir mais um ama zô ni da, o Se na -
dor Fer nan do Ri be i ro, do Esta do do Pará.

O Sr. Fer nan do Ri be i ro (PMDB – PA) – Como o 
ilus tre Se na dor Mo re i ra Men des, não tive o pri vi lé gio
de acom pa nhar, na ín te gra, o pro nun ci a men to de V.
Exª. No en tan to, como pa ra en se e ama zô ni da, não

po de ria de i xar de me as so ci ar às pa la vras dos dois,
do ora dor e do apar te an te, no sen ti do de que ca re ce -
mos de uma po lí ti ca res pon sá vel quan to a es sas
ques tões que di zem res pe i to à pre ser va ção e à in te -
ra ção do ho mem da Ama zô nia com es ses as pec tos.
É pro fun da men te de pri men te para nós che gar mos ao 
in te ri or e ver mos o cli ma de ter ror que se es ta be le ce a 
par tir da atu a ção do Iba ma, que per se gue os pe que -
nos, os de sin for ma dos, os que fa zem do ex tra ti vis mo
a sua for ma de sub sis tên cia, mu i tas ve zes aco ber tan -
do a atu a ção dos po de ro sos. Tra go à re fle xão des ta
Casa a pos si bi li da de de, tal vez até com a par ti ci pa -
ção des ses or ga nis mos in ter na ci o na is que tan to gri -
tam e nos con de nam, que re cri mi nam o pro ce di men to 
não cul po so, não do lo so, mas cul tu ral do nos so ho -
mem, se cri ar algo para que se pos sa com pen sar os
que são obri ga dos a fa zer, nas suas pro pri e da des, a
re ser va. Po der-se-ia re mu ne rar o pe que no pro pri e tá -
rio, o pe que no agri cul tor que pre ser vas se o per cen tu -
al es ti pu la do da flo res ta, fa zen do com que ele fos se
um cu ra dor da re ser va am bi en tal. Essa é uma idéia,
ma té ria para uma dis cus são apro fun da da. Como
ama zô ni da e como bra si le i ro, pa ra be ni zo V. Exª pelo
pro nun ci a men to opor tu no, pela lem bran ça sem pre di -
li gen te em de fe sa dos in te res ses da nos sa re gião.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se na dor Fer nan do Ri be i ro, agra de ço sen si bi li za do
a V. Exª pelo apar te, que en ri que ce, nes te dia da
Ama zô nia, o pro nun ci a men to que faço so bre a nos sa
re gião.

Sei que es tou ul tra pas san do o tem po re gu la -
men tar, Sr. Pre si den te, mas gos ta ria de con clu ir ci tan -
do algo que ouvi de uma pes soa já in dig na da pe los
anos que vem lu tan do e de nun ci an do o des ca so que
a Ama zô nia so fre por par te não só do Go ver no, mas
da gran de mí dia na ci o nal. Le i am os gran des jor na is
do eixo Rio-São Pa u lo, ou çam as gran des emis so ras
de te le vi são, de rá dio e no tem que, quan do fa lam da
Ama zô nia, só fa lam mal. Não há um es pí ri to de bra si -
li da de para com a Ama zô nia. No en tan to, as gran des
ci da des es tão so fren do, hoje, pelo des ca so com as
nos sas fron te i ras, vis to que é lá que co me ça o trá fi co,
que en tram as ar mas con tra ban de a das. Tan to é que o 
ma i or des ses tra fi can tes, o Fer nan di nho Be i ra-Mar,
foi pre so na Co lôm bia. E sa be mos per fe i ta men te que,
mes mo den tro da pri são, ele con ti nua con tro lan do o
trá fi co que en tra pe las nos sas fron te i ras. E por quê?
Por que a Ama zô nia está aban do na da. Re to man do,
por tan to, cito o que ouvi des sa pes soa: o mal da Ama -
zô nia bra si le i ra é fato de que o ma i or país que faz
fron te i ra com ela é o Bra sil.
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Espe ro que os bra si le i ros não de i xem que o
sen ti men to de aban do no, o sen ti men to de que não
so mos pres ti gi a dos, que não so mos olha dos como
se res hu ma nos que que re mos nos in te grar ao Bra sil,
agi gan te-se no co ra ção dos ama zô ni das. Qu e re mos
ter um tra ta men to que vá ao en con tro do que diz a
Cons ti tu i ção, que é a eli mi na ção des sas de si gual da -
des re gi o na is pro fun das.

Cre io que esse novo mi lê nio nos leva a pen sar
mu i to mais se ri a men te na Ama zô nia. Mas isso não
per mi ti rá, por tan to, que se au men te a re vol ta dos ver -
da de i ros ama zô ni das con tra a si tu a ção em que vi -
vem.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço, com mu i to pra zer, o apar te do Se na dor Pe dro 
Si mon, se a Mesa as sim o per mi tir, em ho me na gem à
Ama zô nia.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti, ad mi ro mu i to o tra ba lho de V.
Exª e de ou tros co le gas Se na do res que ba tem, e ba -
tem com du re za, co bran do uma ação do Se na do Fe -
de ral e do Go ver no com re la ção à Ama zô nia. V. Exª
tem ra zão quan do des ta ca que pro je tos, como os de
au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que vi sam a tra zer
al gu ma van ta gem para a Ama zô nia, não são apro va -
dos por esta Casa por que Se na do res das Re giões
Sul, Su des te e de ou tras não vo tam fa vo ra vel men te
aos mes mos. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, des con -
si de ran do o pro ble ma dos bra si le i ros que pas sam
fome – e são mi lhões –, a Ama zô nia é o pro ble ma
mais im por tan te que o Bra sil tem. Inclu si ve, es tra nho
que nos de ba tes en tre os can di da tos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca – e tam bém nas pro pos tas que os mes -
mos têm apre sen ta do – não te nha sido fe i ta ne nhu ma 
per gun ta in vo can do a ques tão da Ama zô nia, que ava -
lio re al men te como dra má ti ca. Tra go co mi go um
mapa que é dis tri bu í do pelo go ver no nor te-ame ri ca no 
aos seus es tu dan tes em que o Bra sil fi gu ra no con ti -
nen te ame ri ca no, mas sem que a este per ten ça a
Ama zô nia. A Ama zô nia apa re ce como uma re gião si -
mi lar à Antár ti da, con si de ra da pro pri e da de da hu ma -
ni da de. E o pior é que esse mapa é o que vem sen do
di vul ga do em todo o mun do. No meu en ten di men to,
só esse mapa jus ti fi ca ria um pro tes to e uma re vol ta
do Bra sil jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni das. O
Pre si den te Ge or ge W. Bush e os Pri me i ros-Mi nis tros
fran cês e in glês di zem, com to das as le tras, que a
Ama zô nia tem que ser trans for ma da em ter ri tó rio in -
ter na ci o nal, que o Bra sil não tem con di ções, com pe -
tên cia e ca pa ci da de para ad mi nis trar a Ama zô nia. Na

ver da de, há uma co bi ça fan tás ti ca pela Ama zô nia,
pois é a re gião mais im por tan te no que se re fe re a re -
ser vas de água doce e à flo ra me di ci nal. A Ama zô nia
é um pa tri mô nio imen so que nos per ten ce e tam bém
a ou tros pa í ses, ir mãos nos sos da Amé ri ca. Mas a co -
bi ça é re al men te fan tás ti ca. E isso pode ser com pro -
va do quan do ve mos os Esta dos Uni dos in ter vin do na
Co lôm bia e que ren do fa zer um con fron to na que le
país. Isso tam bém pode ser com pro va do em re la ção
às ter ras in dí ge nas. Sou to tal men te fa vo rá vel à fi xa -
ção de ter ras dos in dí ge nas, mas não ao fato de fi xar
os in dí ge nas na fron te i ra com o país vi zi nho, co lo can -
do os in dí ge nas da qui e do lado de lá na mes ma tri bo,
já co me çan do a se fa lar na na ção Ya no ma mi. Assim
como o ame ri ca no in ter ve io e rou bou me ta de do Mé xi -
co, não será sur pre sa se ama nhã ocor rer uma in ter -
ven ção e nos rou ba rem a nos sa Ama zô nia. No Go ver -
no do Pre si den te José Sar ney hou ve pre o cu pa ção
com a Ama zô nia, re fle ti da nos pro je tos Ca lha Nor te e
Si vam, que, com to das as po lê mi cas ca u sa das, têm
um lado po si ti vo. Não sin to, no en tan to, que este Go -
ver no, a so ci e da de e o Con gres so dêem 10% da im -
por tân cia que se de ve ria dar à Ama zô nia. Eu, que es -
tou ao fi nal da mi nha vida pú bli ca, só peço a Deus que
nos sos fi lhos não re ce bam um ter ri tó rio me nor do que
nós re ce be mos dos nos sos pais, de po is de toda uma
ca mi nha da com mu i to san gue, mu i ta luta, mu i ta gar ra
e mu i ta com pe tên cia. O Bra sil é um con ti nen te, e isso
ca u sa a in ve ja a mi lhões de pes so as nos Esta dos Uni -
dos e na Eu ro pa. Rou bar a Ama zô nia é o que eles que -
rem. Fi car mos iner tes, aco var da dos, sem to mar uma
ati tu de, é algo que me pa re ce to tal men te im pa trió ti co.
V. Exª faz um pro nun ci a men to da ma i or im por tân cia.
Pen so que de ve ría mos to mar pro vi dên ci as no sen ti do
da pre ser va ção da qui lo que tal vez seja a ma i or ri que za 
do con ti nen te bra si le i ro. Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. MOZARLDO CAVALCANTI (PFL – RR) – 
Se na dor Pe dro Si mon, como re pre sen tan te do Rio
Gran de do Sul, o seu pen sa men to não me sur pre en -
de, pois já tive opor tu ni da de de con ver sar com V. Exª
so bre a Ama zô nia e sei do co nhe ci men to que tem so -
bre a re gião. Na ver da de, V. Exª tem aju da do mu i to os
par la men ta res da Ama zô nia, in clu si ve re cen te men te, 
na vo ta ção da pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, de 
mi nha au to ria, que pre vê um per cen tu al para in ves ti -
men to nas uni ver si da des fe de ra is da Ama zô nia. Por -
tan to, com mu i ta sa tis fa ção, aco lho o apar te de V. Exª, 
que é um de po i men to im por tan tís si mo, vis to que nos
mos tra que não ape nas nós, da Ama zô nia, es ta mos
pre o cu pa dos com a si tu a ção, ven do fan tas mas que
não exis tem.
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A CPI das ONGs já cons ta tou que, na Ama zô nia,
uma ONG atua no con tra ban do de mi né rio e ou tra, na
gri la gem de ter ra. E não é pou ca ter ra, Se na dor Pe dro
Si mon: são 174 mil hec ta res de ter ras ma ni pu la das por
uma ONG se di a da na Itá lia, que faz pa co tes tu rís ti cos,
in tro du zin do no Bra sil e re ti ran do dele dó la res sem con -
tro le al gum do País. Essa si tu a ção é re al men te pre o cu -
pan te. Pre ci sa mos to mar pro vi dên ci as ur gen tes. Não
sei se o ní vel de de ci são do Po der Exe cu ti vo está anes -
te si a do ou se está im pos si bi li ta do de se co lo car con tra
os po de ro sos do Ban co Mun di al, do FMI, que im põem
esse tipo de co lo ni a lis mo e de en tre ga pa u la ti na da
Ama zô nia aos pa í ses mais ri cos.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te?

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Se a Pre si dên cia me con ce der um pou co mais de
to le rân cia, gos ta ria de ou vir os apar tes dos Se na do -
res Ro ber to Sa tur ni no e Mar lu ce Pin to.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, cum pri men to V. Exª.
To dos que o apar te a ram fo ram unâ ni mes em re co -
nhe cer o va lor do seu dis cur so, que con fir ma a sua
pre o cu pa ção cons tan te com a Ama zô nia, re gião
que V. Exª re pre sen ta nes ta Casa. Efe ti va men te,
isso deve pre o cu par – e é im por tan te que esta pre o -
cu pa ção seja le van ta da cons tan te e per ma nen te -
men te – to dos os bra si le i ros. O Bra sil, nes te mo -
men to, está com a sua so be ra nia fra gi li za da, en fra -
que ci da – essa é que é a ver da de – pe las de ci sões
de po lí ti ca eco nô mi ca que ado tou, pela de pen dên -
cia em que se co lo cou em re la ção ao mer ca do fi -
nan ce i ro in ter na ci o nal, aos ca pi ta is es tran ge i ros e à
pró pria boa von ta de no in gres so de ca pi ta is es tran -
ge i ros. Quer di zer, essa si tu a ção fra gi li zou enor me -
men te o exer cí cio da so be ra nia por par te do Bra sil,
e te mos ob ser va do epi só di os nu me ro sos que de -
mons tram isso. De ou tro lado, no mun do se cons tru -
í ram es ses gran des in te res ses que am bi ci o nam a
Ama zô nia, por que lá está o prin ci pal re ser va tó rio de 
bi o di ver si da de do pla ne ta. Esses in te res ses ten tam
fa zer com que a opi nião pú bli ca mun di al ace i te a
idéia de que não há mais na ções mas mer ca dos e
que o Bra sil é um gran de e ex ce len te mer ca do, mu i -
to pro mis sor. E isso en fra que ce ain da mais a dis po -
si ção de exer cí cio de so be ra nia so bre a Ama zô nia.
Então, a vul ne ra bi li da de do Bra sil, so ma da à idéia

de que não há mais na ções e sim mer ca dos, in du zi -
ria – e há um pro pó si to de in du zir – a Na ção bra si le -
i ra a ne go ci ar a Ama zô nia, de vi do ao en di vi da men to 
do Bra sil, sua vul ne ra bi li da de e de pen dên cia. Por
ou tro lado, o País tem uma ri que za ines go tá vel a
qual não é ca paz de ex plo rar, por que não tem re cur -
sos...

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Lem bro ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no que o ora dor 
já ex ce deu o seu tem po por mais de 20 mi nu tos e
ain da há um apar te da Se na do ra Mar lu ce Pin to, que 
será con ce di do por al guns ins tan tes.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Peço des cul pas a V. Exª e ao ora dor, es tou ter mi nan -
do. A ver da de é que o as sun to nos co mo ve, mo bi li -
za-nos. Ha ven do toda essa ri que za num Bra sil tão de -
pen den te e es tan do pre sen te no mun do a idéia das
tran sa ções de mer ca do, ama nhã o Bra sil po de rá ser
for ça do a alu gar a Ama zô nia ou a fa zer qual quer ne -
gó cio com ela. Isso não só nos in dig na, como tam bém 
nos pre o cu pa. E é pre ci so sus ci tar jun to à Na ção e à
opi nião pú bli ca bra si le i ra essa ame a ça e essa pos si bi -
li da de que pode vir a ocor rer. Por essa ra zão, cum pri -
men to V. Exª pela opor tu ni da de e im por tân cia de seu
dis cur so, como sem pre ocor re, aliás, uma vez que V.
Exª é um re pre sen tan te dig no des sa re gião do nos so
País.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Se na do ra Emi lia Fer nan des, peço-lhe, por fa vor, um
pou co de pa ciên cia para ou vir mos o apar te de sua
com pa nhe i ra e ami ga, Se na do ra Mar lu ce Pin to, que
já se com pro me teu a fa lar ra pi da men te. Com a pa la -
vra a Se na do ra Mar lu ce Pin to.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Pri me i ra -
men te, que ro agra de cer ao Pre si den te des ta ses -
são, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, pela to le rân cia.
Qu an do che guei, o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti já
es ta va na tri bu na, mas, pelo que o Pre si den te fa lou,
S. Exª já está ul tra pas san do o seu tem po em qua se
20 mi nu tos. Che ga-se, por tan to, à con clu são da im -
por tân cia da Ama zô nia. Qu e ro fe li ci tar o meu no bre
co le ga e con ter râ neo, Se na dor Mo za ril do Ca val can -
ti, so bre o seu belo dis cur so. Eu me em pol go quan -
do par ti ci po de qual quer dis cus são so bre a Ama zô -
nia. E fico or gu lho sa quan do Se na do res como Pe dro 
Si mon, do Rio Gran de do Sul, e Ro ber to Sa tur ni no,
do Rio de Ja ne i ro, de ba tem esse as sun to, por que S. 
Exªs re pre sen tam Esta dos de gran de po pu la ção e
im por tân cia. Mu i to em bo ra, para nós, Ro ra i ma seja
o Esta do mais im por tan te, não só por que é o que
re pre sen ta mos mas tam bém por ser um Esta do
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novo, em de sen vol vi men to, que está en cra va do
numa re gião que po de rá for ta le cer o nos so País.
Ro ra i ma tem duas fron te i ras mu i to im por tan tes: a
Ve ne zu e la e a Gu i a na Ingle sa. De lá, po de re mos ex -
por tar, atra vés do Ca ri be, di mi nu in do bas tan te os
cus tos. O que te mos vis to, como dis se o Se na dor
Pe dro Si mon, é que não há uma po lí ti ca, um pro gra -
ma de de sen vol vi men to a res pe i to e que ain da não
vi mos ne nhum dos pre si den ciá ve is se pro nun ci ar
com de ter mi na ção so bre o de sen vol vi men to da re -
gião Ama zô ni ca. Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, às
ve zes, fico bas tan te cons tran gi da, por que V. Exª e
eu sa be mos da im por tân cia do pro gra ma Ca lha
Nor te. O Se na dor Pe dro Si mon vi a jou co nos co...

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Se na do ra Mar lu ce Pin to, o tem po do ora dor já está
es go ta do.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Sr, Pre si -
den te, con ce da-me mais um mi nu to, por fa vor, por -
que es tão pre sen tes no ple ná rio pou cos Se na do res.
É bom que S. Exªs to mem co nhe ci men to des te as -
sun to. Assim, na nova Le gis la tu ra, não so men te os
Se na do res da Ama zô nia mas to dos os 81 Se na do -
res es ta rão aqui de fen den do uma re gião que é Bra -
sil e que per ten ce a to dos nós, bra si le i ros. No que
diz res pe i to à con clu são do pro gra ma Ca lha Nor te,
re cen te men te, vi a jei para aque la re gião na pra ze ro -
sa com pa nhia dos Se na do res Pe dro Si mon e Emi lia
Fer nan des, am bos do Rio Gran de do Sul, onde en -
con tra mos o Mi nis tro da De fe sa e o Alto Co man do
do Exér ci to, e não ti ve mos a fe li ci da de de mos trar
aos no bres Se na do res as ter ras que fo ram de mar -
ca das no Su ru cu cus.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) – O
tem po do ora dor já está ul tra pas sa do.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Ape nas
mais um mi nu to, Sr. Pre si den te. O Pro gra ma Ca lha
Nor te e a im plan ta ção do Si vam es tão per mi tin do
que aque la re gião seja mais bem fis ca li za da, evi tan -
do jus ta men te o que o Se na dor Mo za ril do Ca val can -
ti aca bou de di zer: a in fil tra ção de es tran ge i ros na
re gião. Sou Re la to ra da CPI das ONGs, e o Se na dor 
Mo za ril do Ca val can ti re fe riu-se aos 174 mil hec ta res 
que fi cam exa ta men te na re gião de Ro ra i ma, o úl ti -
mo Mu ni cí pio que faz fron te i ra com o Ama zo nas,
Ro ra i nó po lis. O que con si de ro pior é o fato de o Po -
der Cen tral es que cer-se do Ca lha Nor te.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Se na do ra, o tem po de V. Exª está es go ta do. A Se na -
do ra Emi lia está im pa ci en te.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Fa la rei
ago ra e os mi nu tos que eu pas sar da qui para fren te, 
V. Exª di mi nua do meu tem po.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) – O
seu mi nu to já aca bou.

A Srª Mar lu ce Pin to (PMDB – RR) – Então,
Sr. Pre si den te, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, so bre 
o Ca lha Nor te, em 1999 es que ce ram de co lo cá-lo
no Orça men to da União. Sal vei com uma emen da,
por que, se não, não se te ria nem uma ru bri ca para
se com ple men tar os re cur sos e o pro gra ma te ria
sido ex tin to. E, pas mem V. Exªs, este ano, quan do
fo mos vo tar a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as, tam -
bém es que ce ram do Ca lha Nor te. Fe liz men te, apro -
vei três emen das, que nos da rão con di ções de apre -
sen tar mos re cur sos para a con ti nu i da de da ins ta la -
ção dos pe lo tões de fron te i ra, para cus te io des ses
pe lo tões, e tam bém para as obras nas co mu ni da des
mais ca ren tes dos Mu ni cí pi os que fa zem par te do
Ca lha Nor te. Sal vei com três emen das! Espe ro que
os no bres Se na do res des ta Casa, os que fa zem par -
te da Co mis são de Orça men to, e tam bém quan do o
Orça men to for para o Ple ná rio, que nos aju dem a
apro var os re cur sos so li ci ta dos para o Ca lha Nor te,
por que é uma ma ne i ra de se con ti nu ar a pro te ger a
Ama zô nia e pro cu rar, de al gu ma ma ne i ra, de sen vol -
ver aque la re gião, que, como já foi dito aqui, é tão im -
por tan te. Mu i to obri ga da, Se na dor Mo za ril do, e mais
ain da, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) – Se -
na dor Mo za ril do, o tem po de V. Exª está es go ta do.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Qu e ro ape nas, Sr. Pre si den te, agra de cer os apar tes 
do Se na dor Sa tur ni no Bra ga e da Se na do ra Mar lu ce
Pin to, e pe dir a V. Exª, já que só fal ta va uma pá gi na,
que a con si de re como lida. São su ges tões de ações
para o de sen vol vi men to da Ama zô nia que peço fa -
çam par te do in te i ro teor do meu pro nun ci a men to.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
Sal ve a Ama zô nia!
O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) – V.

Exª será aten di do.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DOCU –
MENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Fran ce li no Pe re i ra) –
Com pra zer, con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia
Fer nan des, co mu ni can do-lhe, ta xa ti va men te, que o
seu tem po será ri go ro sa men te de vin te mi nu tos, nem
um se gun do a mais.

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em pri -
me i ro lu gar, que ro re gis trar o meu pro tes to, por que
me pa re ce que essa é uma ati tu de dis cri mi na tó ria,
não que ro di zer ma chis ta nem tam bém de dis cri mi na -
ção ao Sul do Bra sil. Mas ini cio di zen do que o ora dor
que me an te ce deu ex ce deu 26 mi nu tos além do tem -
po re gi men tal. Esta mos em uma ses são que tem uma 
pa u ta bas tan te leve e me pa re ce que a pa la vra não
deve ser cer ce a da a ne nhum dos Se na do res e Se na -
do ras.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não leve
mu i to a sé rio. Foi em tom de brin ca de i ra!

A SRª EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS) –
Sa be mos que o Pre si den te age sem pre de for ma de -
mo crá ti ca, de igual para igual com to dos os Se na do -
res.

Mas que ro di zer que aqui se deu um tes te mu -
nho con cre to de que o Sul apóia a Ama zô nia, não
ape nas vo tan do pro je tos e pro pos tas que aqui são
apre sen ta das, como tam bém ce den do tem po, e tal -
vez sen do até, de cer ta for ma, pre ju di ca da na ex po si -
ção dos nos sos mo ti vos hoje na tri bu na, para que a
Ama zô nia seja lou va da, apla u di da e de fen di da, as sim 
como te mos fe i to tam bém. Cum pri men tos ao povo da
Ama zô nia e aos seus re pre sen tan tes. A luta em sua
de fe sa, para que con ti nue sen do do povo bra si le i ro e
da sua gen te, é de to dos nós.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
que me traz à tri bu na para o iní cio de uma re fle xão –
por que é ló gi co que o tema não se es go ta rá aqui, pelo 
con trá rio, pa re ce-me que, após as ele i ções, va mos in -
ves tir pe sa do na aná li se des se tema – é a pro pos ta
que, na úl ti ma se ma na, o Con gres so Na ci o nal re ce -
beu em re la ção ao Orça men to da União, ela bo ra da
pelo Go ver no Fe de ral para o pró xi mo ano. Na pro pos -
ta, o Go ver no Fe de ral pre ten de in ves tir R$ 7,3 bi lhões 
em to dos os se to res, o que re pre sen ta um cor te de
13% no to tal de in ves ti men to nes te ano. Além de al te -
rar vá ri os pon tos que ha vi am sido apro va dos na vo ta -
ção da LDO pelo Con gres so, o Go ver no Fer nan do
Hen ri que nos apre sen ta uma pro pos ta or ça men tá ria
que con si de ra mos não ape nas al ta men te pre ju di ci al
ao País, aos no vos go ver nan tes, em es pe ci al ao novo
Pre si den te, mas até ver go nho sa, do pon to de vis ta da 

so be ra nia, das pri o ri da des que um país deve dar aos
seus re cur sos. O ní vel de in ves ti men to pro pos to pelo
Fer nan do Hen ri que para o ano que vem é uma afron -
ta a um País do por te do Bra sil e, po de ría mos di zer, é
uma pro pos ta or ça men tá ria ver go nho sa. 

Não po de mos com pac tu ar com um Orça men to
que dis po ni bi li za pou co mais de R$ 7 bi lhões para in -
ves ti men tos, ao mes mo tem po em que pre ten de com -
pro me ter R$ 93,6 bi lhões com pa ga men to de ju ros e
en car gos da dí vi da pú bli ca con tra tu al e mo bi liá rio,
sen do que R$ 23,4 bi lhões irão para os cus tos da dí vi -
da ex ter na. Esses va lo res sig ni fi cam que o pró xi mo
Pre si den te da Re pú bli ca, que sa be mos que será de
ou tra área, a área po pu lar, que pri o ri za rá sim o so ci al, 
a ge ra ção de em pre gos, a dis tri bu i ção de ren das, terá 
que, no mí ni mo, fa zer uma gran de cons tru ção com
um novo pac to fe de ra ti vo, um novo ní vel de diá lo go
para que pos sa mos en fren tar as di fi cul da des ex tre -
mas que este Go ver no de i xa rá para o pró xi mo ano,
para o Bra sil e seus go ver nan tes.

Em ter mos re a is, os re cur sos para o de sen vol vi -
men to so ci al em re la ção a 2002 se rão re du zi dos em
R$ 5 bi lhões, de acor do com a aná li se pre li mi nar já fe -
i ta pelo Insti tu to de Estu dos So ci o e co nô mi cos – Inesc 
–, que é uma or ga ni za ção não-go ver na men tal que
acom pa nha o or ça men to pú bli co, es pe ci al men te na
área so ci al. 

É re vol tan te ver cor tes no or ça men to so ci al. Os
nú me ros das de si gual da des do Bra sil são alar man -
tes. So mos o quar to pior País do pla ne ta quan to à dis -
tri bu i ção de ri que zas. Vin te mi lhões de bra si le i ros es -
tão aba i xo da li nha de po bre za, por tan to na mi sé ria. E 
nós sa be mos que, por isso, a re du ção da mi sé ria de -
ve ria ser en ca ra da como uma gran de res pon sa bi li da -
de de go ver no, in de pen den te de par ti do. Infe liz men te, 
o que ve mos, com esse cor te de R$ 5 bi lhões de re a is
nos in ves ti men tos so ci a is, é a to tal fal ta de com pro -
mis so do atu al Go ver no com a me lho ria da qua li da de
de vida da nos sa po pu la ção e com o com ba te à ex clu -
são so ci al do País. La men ta vel men te, cor tes des sa
na tu re za são uma prá ti ca da atu al ges tão. 

No Orça men to de 2002, a União apli cou um cor -
te de R$ 5,3 bi lhões nas do ta ções or ça men tá ri as. O
Fun do de Com ba te à Po bre za per deu R$1 bi lhão. Fo -
ram afe ta dos ain da o Mi nis té rio da Sa ú de, que per -
deu R$ 700 mi lhões, o Mi nis té rio do De sen vol vi men to 
Agrá rio, com R$ 243,3 mi lhões, e o Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, com qua se R$ 57 mi lhões.

Então, o que es ta mos fa zen do? Aler tan do des -
de já que não po de mos per mi tir que isso con ti nue
ocor ren do. Nos sa pro pos ta, o nos so com pro mis so
com este País, o que tem sido ex pli ci ta do não são
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ape nas pro mes sas de cam pa nha como fa zem al guns
can di da tos à pre si dên cia da Re pú bli ca. Fo ram eles
que de sem pre ga ram, que em po bre ce ram este País,
que se sub me te ram aos in te res ses in ter na ci o na is e
hoje fa lam em ge ra ção de em pre gos. Nós fa la mos em 
com pro mis so den tro de uma nova pro pos ta de País.
Por isso aque le que pre si di rá o País, Luiz Iná cio Lula
da Sil va, tem um com pro mis so de com ba te à mi sé ria
que será hon ra do des de o pri me i ro dia de go ver no.
Pri o ri za re mos, sim, pro pos tas que vi sem a pro mo ver
a in clu são so ci al, a par ti ci pa ção e a ci da da nia. Apla u -
di mos e apo i a mos po lí ti cas pú bli cas nes se sen ti do, e
im ple men ta re mos pro je tos do nos so com pa nhe i ro
Se na dor Su plicy, que, te mos cer te za, será apro va do
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a exem plo do que já ocor -
reu no Se na do da Re pú bli ca.

Re fi ro-me à pro pos ta que de ter mi na ao Exe cu ti -
vo es ta be le cer me tas para re du zir as de si gual da des
so ci a is e re gi o na is, er ra di can do a po bre za e a mar gi -
na li za ção. O pro je to de ter mi na que o Pre si den te da
Re pú bli ca, no iní cio do seu man da to (e não no apa gar 
das lu zes, com in tu i to ele i to ral, como che gam me di -
das, so cor ros às em pre sas e cri a ção de se cre ta ri as)
“es ta be le ça me tas re gi o na is de er ra di ca ção da po -
bre za e di mi nu i ção das de si gual da des so ci o e co nô mi -
cas a se rem atin gi das ao lon go do pe río do do seu go -
ver no”. Me tas que de vem ser co mu ni ca das ao Con -
gres so Na ci o nal, di a lo ga das com a so ci e da de, cons -
tru í das em con jun to com seus re pre sen tan tes, per mi -
tin do que o Con gres so Na ci o nal acom pa nhe o es for -
ço da re du ção do nú me ro de fa mí li as que vi vem em
si tu a ção de po bre za. E mais, o Pla no Plu ri a nu al, a
LDO, o Orça men to Anu al e os pla nos e pro gra mas
na ci o na is de vem in clu ir sim a er ra di ca ção da po bre za
como uma de suas me tas.

Assim, en ten de mos que te re mos, en tão, um
com ba te efe ti vo à mi sé ria, de mo cra ti zan do opor tu ni -
da de de tra ba lho, ren da, ci da da nia e so bre vi vên cia à
par ce la mais ex clu í da da po pu la ção bra si le i ra. Tra ba -
lha do res, apo sen ta dos, fun ci o ná ri os pú bli cos não se -
rão sa cri fi ca dos como fo ram nos úl ti mos anos, agre di -
dos e des res pe i ta dos. Va mos de fen der que se cons -
trua cada vez mais um Orça men to que não seja peça
de fic ção, que não se pres te para ma no bras, com pra
e ven da de vo tos aqui no Con gres so Na ci o nal na li be -
ra ção de emen das.

Va mos dis cu tir um Orça men to que es ta be le ça
ba ses con cre tas para re ver ter o mo de lo eco nô mi co,
co lo can do o so ci al, o ser hu ma no an tes do juro, an tes
da dí vi da, an tes da sub mis são in ter na ci o nal.

Mas, vol tan do ao Orça men to en vi a do pelo Go -
ver no Fer nan do Hen ri que, Sr. Pre si den te, a aná li se

pre li mi nar do Inesc nos faz um aler ta: se for apro va do
como está, te re mos não um Orça men to, mas uma
peça de fic ção que o Con gres so ele i to em ou tu bro
terá que re ver du ran te todo o ano de 2003. Será pre ci -
so iden ti fi car no vas fon tes de re cur sos para ele va ção
das ver bas or ça men tá ri as des ti na das aos in ves ti -
men tos em ge ral, es pe ci al men te nas áre as de Sa ú de, 
Edu ca ção, Assis tên cia So ci al, Tra ba lho, Sa ne a men -
to, Ha bi ta ção, Se gu ran ça e Orga ni za ção Agrá ria.

Um dos pon tos mais ul tra jan tes des ta pro pos ta
or ça men tá ria, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
diz res pe i to ao sa lá rio mí ni mo, que atin ge di re ta men -
te os tra ba lha do res, que es tão sen do en ga na dos pe los 
que vão à te le vi são, que não têm nada a ver com este
pro je to em an da men to, e di zem que eles re pre sen tam o 
novo. Eles re pre sen tam, sim, o con ti nu is mo, tan to um
quan to o ou tro can di da to que apa re cem nas pes qui sas,
numa cam pa nha po lí ti ca do mais ba i xo ní vel.

Em ju nho des te ano, De pu ta dos e Se na do res
es for ça ram-se aqui no Con gres so Na ci o nal para au -
men tar de R$2 bi lhões para R$6 bi lhões os re cur sos
da re ser va de con tin gên cia do Orça men to, vi san do
usar par te des sa ver ba para ele var o sa lá rio mí ni mo
para R$240,00 em 2003. A pro pos ta foi ve ta da su ma -
ri a men te pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, que pre ten de se dê o ri dí cu lo au men to de
R$11,00 aos tra ba lha do res no pró xi mo ano. 

Isso é uma far sa que tem que ser des mas ca ra -
da! É com essa po lí ti ca ne o li be ral, que está aí há 8
anos, que fa lam em sal var o País. Não se dão con ta
que ca u sa ram um gran de pre ju í zo ao País, co lo can -
do-o em si tu a ção de de pen dên cia e em po bre ci men to.

As pes so as pre ci sam abrir os olhos, os seus
sen ti men tos, o seu co ra ção nes sas ele i ções. A ação
do Go ver no evi den cia a de ma go gia do pro je to ne o li -
be ral, en tre guis ta, que de sem pre ga, ex clui, em po bre -
ce a clas se tra ba lha do ra e abre as por tas do País à
es pe cu la ção, des mon tan do os nos sos se to res pro du -
ti vos, de sem pre gan do e em po bre cen do o nos so
povo, que já ar cou, de 1994 para cá, com um au men to 
de 472% no pre ço do gás de co zi nha; de 227% na
ener gia elé tri ca e 318% nas ta ri fas te le fô ni cas. Um
novo re a jus te das ta ri fas te le fô ni cas está vin do por aí,
como se já não bas tas se o au men to da ta ri fa de ener -
gia elé tri ca. A Ana tel anun ci ou que as ope ra do ras de
te le fo nia fixa e ce lu lar têm o di re i to de pe dir re a jus te
ex tra de ta ri fa “para com pen sar o au men to da car ga
tri bu tá ria com as mo di fi ca ções fe i tas na co bran ça do
Pis/Pa sep.”

Mais uma vez, o Go ver no Fe de ral mos tra o seu
imen so sen so de jus ti ça: con ce de re a jus te de ta ri fas
para as te le fô ni cas com pen sa rem suas ‘per das’ e um
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au men to es pú rio de R$11,00 para que os tra ba lha do -
res e tra ba lha do ras des te País pa guem to dos os re a -
jus tes ta ri fá ri os pre vis tos para o pró xi mo ano, e ain da
sus ten tem as suas fa mí li as. 

De que for ma se dará isso? Se nada fi zer mos,
no dia 1º de abril de 2003, Dia da Men ti ra – a data de
re a jus te do sa lá rio mí ni mo, que an tes era em maio, no 
Dia do Tra ba lho, como for ma de va lo ri zar a pro du ção e
o de sen vol vi men to, foi tra zi do para o dia 1º de abril, o
Dia da Men ti ra, por que o sa lá rio mí ni mo nada mais é
que uma far sa, uma men ti ra, uma agres são aos tra ba -
lha do res – o tra ba lha dor bra si le i ro será brin da do com
um ver go nho so re a jus te de 5,5%. Isso en quan to o pró -
prio Go ver no cal cu la que só para o se tor de ener gia elé -
tri ca ha ve rá um re a jus te de 14,4% em 2003.

Gos ta ría mos, sin ce ra men te, de sa ber como um
tra ba lha dor, um pai e uma mãe de fa mí lia, que re ce ber
esse re a jus te de 5,5% em seus ven ci men tos, vai po der
pa gar a sua luz, a sua água, o seu te le fo ne, o seu alu -
guel, além de se ali men tar, ves tir e pa gar es co la para os 
seus fi lhos. Por mais cri a ti vo que o povo bra si le i ro seja,
nem por mi la gre um re a jus te de R$11,00 será su fi ci en te 
para ga ran tir uma so bre vi vên cia mi ni ma men te de cen te
ao as sa la ri a do bra si le i ro.

Para os fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is, cujo po -
der aqui si ti vo foi es ma ga do pela au sên cia de re a jus te 
sa la ri al nos úl ti mos oito anos, o pro je to en vi a do pelo
Exe cu ti vo es ta be le ce um re a jus te ge ral de 4% a par tir 
de 1º de ja ne i ro. Pres tem bem aten ção os fun ci o ná ri -
os pú bli cos: se ti ve rem re al men te cons ciên cia, não
irão re no var esse pro je to ne o li be ral, irão se con tra por, 
se le van tar e de nun ci ar o su ca te a men to nos ser vi ços
pú bli cos, o aban do no das nos sas uni ver si da des, do
pes so al da área da sa ú de. Os nos sos pro fes so res e
téc ni cos ad mi nis tra ti vos das ins ti tu i ções fe de ra is ti ve -
ram que pa rar por cem dias para cons tru í rem um
acor do que nem se quer está sen do cum pri do. 

Va mos bus car re ver ter e cons tru ir uma al ter na ti -
va. Mais uma vez, a clas se tra ba lha do ra, o fun ci o na -
lis mo pú bli co, os apo sen ta dos e pen si o nis tas, que
tan to se es for çam para so bre vi ver e hon rar seus com -
pro mis sos, te rão que pa gar a con ta da in com pe tên cia 
e da fal ta de vi são do atu al Go ver no.

O povo bra si le i ro terá que fa zer a di fe ren ça. A
mu dan ça de rumo na po lí ti ca na ci o nal é fun da men tal
para que o Bra sil e o povo bra si le i ro co me cem a res -
ga tar a sua dig ni da de.

Nós, Par la men ta res, te mos até de zem bro des te
ano, pas sa das as ele i ções, que ter uma de di ca ção in -
ten sa, sem aque la vi são se pa ra tis ta de Par ti dos ou de 
ide o lo gi as, por que quem está em ris co é o Bra sil. Até
de zem bro, o Con gres so Na ci o nal de ve rá se de bru çar

so bre essa pro pos ta or ça men tá ria, bus can do so lu -
ções para au men tar os in ves ti men tos e ga ran tir o
cres ci men to des te País. Não é pou ca a nos sa res pon -
sa bi li da de. Ou re ve mos esse Orça men to ou va mos,
mais uma vez, sa cri fi car o povo bra si le i ro, pois o pró -
xi mo Pre si den te do Bra sil e o pró xi mo Con gres so Na -
ci o nal, da for ma como está pos to, te rão di fi cul da des
ex tre mas para cons tru ir, com os par cos re cur sos pre -
vis tos, um novo pro je to de País, con cre ti zan do as mu -
dan ças de que o Bra sil pre ci sa, que al me ja e não
pode mais adi ar. 

Po rém, acre di ta mos que as gran des trans for -
ma ções, as mu dan ças, o pri me i ro pas so, um bas ta e
um novo pro je to de Bra sil so be ra no, dig no, cons tru í do 
na so li da ri e da de do seu povo se da rão, sim, por mu -
dan ças con cre tas de rumo nas de ci sões que se apro -
xi mam com as ele i ções de 6 de ou tu bro.

O Con gres so Na ci o nal terá de cons tru ir, con jun -
ta men te, uma nova vi são de Orça men to para que
este não seja uma peça in di ca ti va e me nos ain da de
fic ção. A par tir do ano que vem, o Orça men to será dis -
cu ti do com a Na ção, da mes ma for ma como tem ocor -
ri do nas lo ca li da des go ver na das pe los Par ti dos da
Fren te Po pu lar, do cam po de mo crá ti co e so ci al. Esta -
be le ce re mos nes te País o Orça men to Par ti ci pa ti vo.

No Rio Gran de do Sul, mi lha res e mi lha res de
pes so as não mais são ma ni pu la das, por que não re -
ce bem os re cur sos pe las mãos de seus apa dri nha -
dos. Lá, o povo de ci de o Orça men to. E o País tem
como co me çar, a par tir do ano que vem, a cons tru ção
de uma nova pro pos ta, de uma nova vi são de mun do,
de uma nova ca pa ci da de de fa zer o nos so povo par ti -
ci par, ser res pe i ta do e tra ta do com dig ni da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ou tro
as sun to que pre ten dia abor dar nes ta ma nhã de i xa rei
para ou tra opor tu ni da de, em res pe i to aos Par la men -
ta res pre sen tes e ao Re gi men to Inter no. Gos ta ria que 
fos se ve ri fi ca da a pos si bi li da de de, de po is de apre ci a -
da a or dem do Dia, se ain da res ta rem al guns mi nu tos, 
vol tar a usar da pa la vra para tra tar do novo pa co te
que o Go ver no Fe de ral anun ci ou em re la ção às em -
pre sas aé re as bra si le i ras.

Esse é um tema que nos tem tra zi do vá ri as ve -
zes a esta tri bu na. Te mos de nun ci a do o su ca te a men -
to, a ex clu são, prin ci pal men te o tra ta men to di fe ren ci -
a do que a po lí ti ca bra si le i ra es ta be le ceu em re la ção
às nos sas em pre sas aé re as, fa zen do com que elas
che gas sem ao seu li mi te de so bre vi vên cia.

Esti ve mos na Pre si dên cia da Co mis são de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra de 1999 e 2000. Na que la
opor tu ni da de, fi ze mos be los de ba tes e au diên ci as
pú bli cas com re pre sen tan tes das em pre sas aé re as
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bra si le i ras, re pre sen tan tes do Go ver no e re pre sen -
tan tes dos sin di ca tos de ae ro viá ri os. Na que la épo ca,
de nun ci a mos que a ca pa ci da de de so bre vi vên cia de
nos sas em pre sas es ta va che gan do ao seu li mi te. 

Em 2002, Sr. Pre si den te, no va men te esta Se na -
do ra vol ta à tri bu na e diz o que es tão fa zen do, cha -
man do a aten ção para a qua li da de pro fis si o nal, o de -
no do, a le al da de dos ser vi do res e para o su ca te a -
men to de nos sas em pre sas.

Lem bro ain da que, em 2001, aler ta mos, tam -
bém des ta tri bu na, para o fato de que a po lí ti ca de
céus aber tos que se ini ci a va no mun do, que vi nha
para as ati vi da des mi li ta res, ins pi ra va um mo vi men to
de li ber da de no ar. 

A in dús tria de avi a ção ci vil está-se or ga ni zan do, 
mas para su ca te ar as em pre sas na ci o na is, de i xan -
do-as no li mi te má xi mo para, de po is, pro por-lhes a
aber tu ra in dis cri mi na da dos nos sos céus às em pre -
sas es tran ge i ras.

Pa re ce-me que o que está acon te cen do che i ra
ao des mon te má xi mo.

O pró xi mo pa co te mexe em im pos tos, em ta xas,
tira a bu ro cra cia da com pra de pe ças, bus ca tam bém
tra ba lhar a ques tão da isen ção do IOF, per doa as dí vi -
das do PIS e do Co fins – isso as em pre sas já es ta vam 
até ga nhan do na Jus ti ça –; dis pen sa o pa ga men to de
se gu ros por da nos pro vo ca dos pelo avião em solo –
im po si ção ado ta da no ano pas sa do, re sul tan te de
atos ter ro ris tas ocor ri dos nos Esta dos Uni dos e que
pe na li za ram ain da mais as nos sas em pre sas. Ago ra,
o Go ver no as su me to tal men te esse im pos to.

A isen ção do im pos to de im por ta ção so bre pe -
ças exi gia de nos sas com pa nhi as aé re as uma bu ro -
cra cia mu i to gran de, exi gia uma quan ti da de enor me
de pe ças em de pó si to que re al men te pe na li za va ain -
da mais as nos sas em pre sas.

Qu e ro di zer que as em pre sas bra si le i ras, em to -
dos os se to res, sem pre es ti ve ram jo ga das à sua pró -
pria sor te. 

Por tan to, para essa con cor rên cia des le al que se 
dá com as exi gên ci as im pos tas, esse tra ta men to não
re sol ve o pro ble ma; ame ni za-o. Não re ti ra da ter ra os
aviões que não es tão vo an do, não dá con di ções às
em pre sas de se ca pi ta li za rem, não ga ran te ma i or se -
gu ran ça aos usuá ri os ou me lhor tra ta men to, mas é
um pri me i ro pas so.

La men ta vel men te, isso ocor re sem pre no apa -
gar das lu zes, com um pro je to de um Go ver no Fe de ral 
que de i xa mi lha res de em pre sas che ga rem ao ex tre -
mo to tal de fa lên cia para, de po is, en tão, bus car uma
po lí ti ca mais am pla.

As nos sas em pre sas pre ci sam tam bém de ca pi -
tal para se for ta le ce rem e con ti nu a rem em pre gan do e 
pres tan do ser vi ços de qua li da de.

Empre sas aé re as não são ban cos es pe cu la do -
res, elas li dam com a se gu ran ça e com a vida das
pes so as. 

Então, o que que re mos, Sr. Pre si den te, é aler tar
a po pu la ção bra si le i ra no que se re fe re à peça or ça -
men tá ria, ao or ça men to que te re mos para de sen vol -
ver este País no ano que vem e tam bém para as me di -
das de úl ti ma hora, fan ta si o sas, por que de ve ri am ter
sido di a lo ga das, cons tru í das há mu i to mais tem po. As 
em pre sas aé re as ale gam que as me di das ado ta das
em ou tros pa í ses são de sub sí di os, são de im pos tos
me no res, são de com bus tí ve is com me nor pre ço, com 
me nor ta ri fa. Aqui, ao con trá rio, as em pre sas che gam
ao ex tre mo de ver ca í rem seus aviões, de de mi tir fun -
ci o ná ri os, como hou ve mi lha res de fun ci o ná ri os al ta -
men te qua li fi ca dos e que fo ram de mi ti dos. 

Que este País se aler te para esse fato e que o
povo bra si le i ro tome cons ciên cia de que os ru mos da
Na ção pre ci sam se guir em ou tra di re ção: na di re ção
do res pe i to, da dig ni da de, da so li da ri da de e da cons -
tru ção de um Bra sil que vai aju dar a Amé ri ca La ti na a
se for ta le cer nos con tex tos na ci o nal e in ter na ci o nal. 

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te. 

Du ran te o dis cur so da Sra. Emi lia Fer -
nan des, o Sr. Fran ce li no Pe re i ra, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. 
Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na -
dor Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, ve nho tra tar de um as sun to de li ca -
do, que pre o cu pa os mi ne i ros e a Na ção in te i ra: o ae -
ro por to de Con fins, o Ae ro por to Tan cre do Ne ves está
ago ni zan do... E, por isso, é ur gen te uma pro vi dên cia
para sal vá-lo. Tra ta-se, afi nal, de uma obra mo nu men -
tal, que cus tou US$550 mi lhões e está oci o sa por fal ta 
de vôos e, con se qüen te men te, de pas sa ge i ros. 

Na úl ti ma ter ça-fe i ra, a Asso ci a ção Co mer ci al
de Mi nas, pelo seu Con se lho Empre sa ri al de Tu ris mo, 
pro mo veu, em Belo Ho ri zon te, uma au diên cia pú bli ca
com a par ti ci pa ção de di ri gen tes do DAC e da Infra e -
ro, além de re pre sen tan tes das com pa nhi as aé re as,
com a in ten ção de bus car al ter na ti vas para sal var
Con fins.

Te nho uma pre o cu pa ção es pe ci al para com a
sor te de Con fins. Afi nal, foi du ran te o meu go ver no
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que se pro ce deu à as si na tu ra do con tra to para a sua
cons tru ção, em 16 de abril de 1980. Acom pa nhei, de
per to, a evo lu ção da obra, com vi si tas se ma na is à
cons tru ção, pra ti ca men te con clu í da ain da du ran te a
mi nha ad mi nis tra ção. 

Cons tru í mos um dos mais mo der nos ae ro por -
tos da Amé ri ca La ti na. O úni co, até hoje, no Bra sil, a
con tar com au to ma ção para ope ra ção de car ga. Des -
ta cam-se a se gu ran ça ofe re ci da aos usuá ri os, a lo ca -
li za ção, a en ge nha ria de pro je to e cons tru ção e as
con di ções de ope ra ção de ae ro na ves de gran de por -
te. Além dis so, Con fins ofe re ce es pa ços para fu tu ras
am pli a ções. 

A es co lha do nome de Tan cre do Ne ves para de -
sig na ção do Ae ro por to re pre sen tou uma jus ta ho me -
na gem a um dos ma i o res ho mens pú bli cos de Mi nas
Ge ra is e do Bra sil.

Inse ri do na re gião me tro po li ta na de Belo Ho ri -
zon te e im plan ta do em uma área de 15 mi lhões de
me tros qua dra dos, Con fins in te gra a in fra-es tru tu ra
da ter ce i ra ma i or aglo me ra ção ur ba na no Bra sil, que
se con so li da como o ma i or en tron ca men to ro do viá rio
e fer ro viá rio do País. Tra ta-se de um cen tro po pu la ci o -
nal, ge o grá fi co e eco nô mi co e que, num raio de mil
qui lô me tros, abran ge qua se 70% da ri que za na ci o nal. 
Mi nas Ge ra is, por sua vez, tem o se gun do ma i or PIB
in dus tri al do País e o se gun do lu gar nas ex por ta ções
en tre to dos os Esta dos da Fe de ra ção. 

Tais con di ções va le ram ao Ae ro por to de Con -
fins o grau de “ex ce len te”, con for me o mais re cen te
Di ag nós ti co Ae ro por tuá rio, ela bo ra do pela Embra tur. 

Por que, en tão, um ae ro por to, com tais ca rac te -
rís ti cas, não está sen do uti li za do em toda a sua ple ni -
tu de? Essa é a per gun ta, esta é a per ple xi da de.

Lem bro que, logo após a sua ina u gu ra ção, Con -
fins con cen tra va um gran de nú me ro de vôos que se
ori gi na vam ou tran si ta vam por Belo Ho ri zon te. Po rém,
de um mo men to para ou tro, em face de for te lobby das 
em pre sas es tran ge i ras, Con fins foi se es va zi an do.

A cres cen te uti li za ção de ae ro na ves de mé dio
por te, em con di ções de ope rar em pis tas cur tas, ofe -
re cen do tre chos de cur ta du ra ção de vôo, tam bém
con tri bu iu para a re du ção das ope ra ções em Con fins.

Para Con fins, como para qual quer ou tro ae ro -
por to, não é cru ci al o aces so dos pas sa ge i ros ao ter -
mi nal, a par tir dos seus lo ca is de tra ba lho. Con fins
dis ta me nos de 39 qui lô me tros do cen tro de Belo Ho -
ri zon te, mas pou co im por ta se o ae ro por to é lon ge ou
per to. Impor ta se é fá cil ou di fí cil che gar a ele.

Lem bro aqui, Sr. Pre si den te, o exem plo do Ae ro -
por to Dois de Ju lho, em Sal va dor, hoje Ae ro por to Luiz 

Edu ar do Ma ga lhães. O aces so do ter mi nal ao cen tro
da ci da de é fa ci li ta do por uma am pla e bem ilu mi na da
ave ni da, com ex ce len tes pis tas de ro la men to nos dois 
sen ti dos. Do ter mi nal, che ga-se ao cen tro de Sal va -
dor em me nos de meia hora. Tra ta-se de uma ini ci a ti -
va do Go ver no da Ba hia que, logo após essa am pli a -
ção e sua con clu são, pro vi den ci ou, qua se que si mul -
ta ne a men te, a exe cu ção des sas obras, de sor te a
per mi tir aos usuá ri os rá pi do aces so ao cen tro da ci -
da de. Sal va dor dei, as sim, uma de mons tra ção de que 
os ba i a nos têm a ca pa ci da de de ob ter con di ções para 
que o tu ris mo se trans for me na ma i or fon te de ren da
da que la gran de uni da de da Fe de ra ção.

A in sis tên cia das em pre sas aé re as em uti li zar o
Ae ro por to de Pam pu lha, em de tri men to de Con fins,
cri ou uma si tu a ção inu si ta da: Con fins, cons tru í do
para re ce ber anu al men te até cin co mi lhões de pas sa -
ge i ros, nes te ano não de ve rá ter nem qui nhen tas mil
pes so as, ou seja, 10% da sua ca pa ci da de. Ape nas no 
pri me i ro se mes tre des te ano já con ta bi li za va um pre -
ju í zo de R$1,7 mi lhão, sal do ne ga ti vo que de ve rá du -
pli car até o fi nal do exer cí cio. 

Enquan to isso, Pam pu lha, com uma ca pa ci da de 
de re ce ber 1 mi lhão e 600 mil pas sa ge i ros por ano,
deve mo vi men tar, nes te ano, mais de 3 mi lhões de
pas sa ge i ros, exi gin do in ves ti men tos ime di a tos de
R$20 mi lhões para a sua am pli a ção. Con cen tra, hoje,
83% do mo vi men to de pas sa ge i ros que che gam e
saem de Belo Ho ri zon te, cri an do, in clu si ve, pro ble -
mas de se gu ran ça. 

A prin ci pal ra zão ale ga da pe las em pre sas aé re -
as, para aban do nar Con fins, é o di fí cil aces so, quan -
do não ver da de isso não ocor re. A TAM pe diu ao DAC
a trans fe rên cia de to dos os seus vôos de Con fins para 
a Pam pu lha, o mes mo ocor ren do com a Va rig. A Gol
ja ma is ope rou em Con fins e a Vasp, que tem oito vôos 
diá ri os, usan do o ter mi nal, ame a ça tam bém de i xar
Con fins, tal como suas con cor ren tes.

Enten do que a ques tão do aces so po de rá ser fa -
cil men te so lu ci o na da com a me lho ria das con di ções
de ope ra ção das vias que de man dam ao Ae ro por to
de Con fins, a par tir do cen tro de Belo Ho ri zon te. Essa
me lho ria in clu i ria a cons tru ção de uma au to pis ta bem
ilu mi na da, eli mi nan do as cur vas e es ta be le cen do,
tan to quan to pos sí vel, um ro te i ro em li nha reta. 

Sr. Pre si den te, de se ja mos que haja uma so lu -
ção si mul tâ nea para os Ae ro por tos da Pam pu lha e de 
Con fins, pois não se pode, de um mo men to para ou -
tro, aban do nar uma obra de cus to ele va do, um ae ro -
por to in ter na ci o nal al ter na ti vo, de gran de re per cus -
são em Mi nas Ge ra is e no Bra sil. Aban do ná-lo se ria
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aten der ao lobby ,e, as sim, fa zen do com que Con fins
fi que em es ta do de ago nia ou de ca la mi da de. 

A oci o si da de de Con fins tam bém se re fle te di re -
ta men te no nú me ro de es pa ços des ti na dos à ati vi da -
de co mer ci al de va re jo, que es tão de so cu pa dos no
ae ro por to. Dos 36 dis po ní ve is para pos sí ve is lo ca tá ri -
os, ape nas 10 es tão alu ga dos. No ano 2000, pas sa -
ram por Con fins 705 mil pas sa ge i ros. No ano pas sa -
do, esse nú me ro caiu para 621 mil e, nes te ano, por lá
não pas sa rão mais que 480 mil pes so as, me nos de
1/3 dos pas sa ge i ros que uti li za rão o ae ro por to da
Pam pu lha.

Ao tra zer ao Se na do, essa in for ma ção, ma ni fes -
to a nos sa in con for mi da de. O Ae ro por to de Con fins
se trans for mou no or gu lho de Belo Ho ri zon te e de Mi -
nas Ge ra is. É uma obra es plen do ro sa, de uma ca pa ci -
da de que im pres si o na a to dos que por ali tran si tam.
Qu an do se re a li za vam as obras, os avi a do res ge ral -
men te nos pro cu ra vam para di zer que es tá va mos
cons tru in do um ae ro por to in dis pen sá vel para Mi nas e
para o Bra sil e que, efe ti va men te, o Ae ro por to da Pam -
pu lha, em bo ra pe que no e belo, era o de pi o res con di -
ções de se gu ran ça en tre os ae ro por tos de ca pi ta is.

De um mo men to para ou tro, con tu do, a si tu a ção
foi al te ra da em ra zão do alto lobby que se fez no Bra -
sil, con tra Con fins.

Na tu ral men te, to dos de se jam um ae ro por to nas
pro xi mi da des de sua casa, de seu ba ir ro, do cen tro da 
ci da de e não mais dis tan te. Daí a ra zão da pre fe rên -
cia pelo Ae ro por to de Pam pu lha. 

Pam pu lha é um ae ro por to per to de casa, mas,
em ver da de, ele ofe re ce ris co não ape nas de aces so,
mas tam bém para a po pu la ção que re si de na pro xi mi -
da de, a qual pode ser atin gi da a qual quer mo men to
se, por ven tu ra, ocor rer al gum de sas tre com as ae ro -
na ves que ali pou sam cons tan te men te. Não há es pa -
ço de um mi nu to para ser in clu í do mais um avião de
trans por te de pas sa ge i ros. O Ae ro por to de Pam pu lha
está sa tu ra do. O de Con fins está em ago nia.

Estou nes ta tri bu na para so li ci tar que o Go ver no 
Fe de ral, os re pre sen tan tes e os di ri gen tes do Mi nis té -
rio da Ae ro náu ti ca re co men dem ime di a ta so lu ção.
Sei que o Mi nis té rio da Ae ro náu ti ca e o DAC es tão
pre o cu pa dos em so lu ci o nar o pro ble ma de for ma que
se vi a bi li zem con di ções de se gu ran ça ao Ae ro por to
da Pam pu lha e, ao mes mo tem po, se au men te o mo -
vi men to do Ae ro por to de Con fins.

Esta mos aqui não para com ba ter o Ae ro por to
da Pam pu lha, mas para per mi tir a uti li za ção si mul tâ -
nea e ade qua da de am bos os ae ro por tos.

Esta ma ni fes ta ção trans mi te uma in qui e ta ção
das en ti da des de clas se de Mi nas Ge ra is, que se re u -
ni ram re cen te men te para um am plo de ba te em tor no
do as sun to. Na ver da de, as au to ri da des es tão pre o -
cu pa das com o Ae ro por to de Con fins e as em pre sas,
pre o cu pa das em uti li zar ape nas o Ae ro por to da Pam -
pu lha.

Ma ni fes to, por tan to, a mi nha pre o cu pa ção e so -
li ci to que as au to ri da des bra si le i ras e as em pre sas
aé re as, não obs tan te a sua cri se atu al, bus quem uma
so lu ção a mais ur gen te pos sí vel para a uti li za ção
ade qua da dos Ae ro por tos de Con fins e da Pam pu lha.

Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

So bre a mesa ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro ci no.

É lido o se guin te:

SGM/P Nº 1.318/02

Bra sí lia, 5 de se tem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi ve ri fi ca do

erro ma ni fes to no tex to dos au tó gra fos re fe ren tes ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 680, de 2000, do Po -
der Exe cu ti vo, que “Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati -
vi da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do 
Pes so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le -
bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000”, en ca mi -
nha do à con si de ra ção des sa Casa em 17 de ou tu bro
de 2001, por meio do Ofí cio PS-GSE nº 490/01.

Onde se lê:

“...De pen den tes do Pes so al Di plo má ti -
co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co”

Leia-se:

“...De pen den tes do Pes so al Di plo má ti -
co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co”

Dan do co nhe ci men to do fato a Vos sa Exce lên -
cia, en ca mi nho au tó gra fos cor ri gi dos, em ane xo, so li -
ci tan do de ter mi nar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as a fim
de que seja fe i ta a de vi da re ti fi ca ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia ma ni fes ta ções de es ti ma e apre ço. – Aé -
cio Ne ves, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
De acor do com o ex pe di en te que aca ba de ser lido, a
Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para 
a re pu bli ca ção do De cre to Le gis la ti vo nº 40, de 2002.
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É o se guin te o tex to cor ri gi do dos au tó -
gra fos:

Apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú -
bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re -
mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do Pes so al
Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le -
bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati -
vi da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do 
Pes so al Di plo má ti co, Con su lar, Admi nis tra ti vo e Téc -
ni co, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, por
lap so, de i xou de cons tar do es pe lho da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia de hoje, como
item 6, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de
2002. Nes se sen ti do, a ma té ria cons ta rá da pa u ta da
pre sen te ses são, re nu me ran do-se os de ma is itens.

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 48, de 2002 (nº
1.087/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ra di o clu be Jor nal Meia Pon te a exe cu tar
ser vi ço e ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Pi re nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 503, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 2002 (nº
1.105/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Rá dio Nova FM de Ber nar di no
de Cam pos – ACRNBC/FM a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ber nar di no de Cam pos, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 451, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 51, de 2002 (nº
1.109/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda tro pi cal na ci da de de Bra gan ça,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 393, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 2002 (nº
1.178/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Fun da ção Ce a ren se de Pes qui -
sa e Cul tu ra para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 399, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 101, de 2002 (nº
1.191/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ara ça tu ba, Esta do 
de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 440, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de 2002 (nº
1.014/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pas so
Fun do Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio
Gran de do Sul, ten do

Pa re cer sob nº 512, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra
Emi lia Fer nan des, fa vo rá vel, com a Emen da 
nº 1-CE, de re da ção, e abs ten ção do Se na -
dor Ge ral do Cân di do.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da emen -
da, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A vo ta ção fica adi a da por fal ta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Se gun da ses são de dis cus são, em pri -
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti, que al te ra o in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral (des ti na o per cen tu al
de cin co dé ci mos por cen to da ar re ca da ção
dos im pos tos so bre ren da e so bre pro du tos
in dus tri a li za dos para apli ca ção pe las Insti tu -
i ções Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or na Ama -
zô nia Le gal), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis -
cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção. 

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O 
Item 8 da pa u ta fica com a sua vo ta ção adi a da por fal -
ta de quo rum.
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É o se guin te o item adi a do:

REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que -
ri men to nº 485, de 2002, do Se na dor Ger -
son Ca ma ta, so li ci tan do a re ti ra da, em
ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 147, de 2001, de sua au to ria.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Vol ta mos à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to,

por ces são do Se na dor Fer nan do Ri be i ro.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a em pre sa, sa be -
mos to dos, é a pe dra an gu lar da eco no mia. Ge ra do ra
de em pre gos, a em pre sa é a base do de sen vol vi men -
to e fa tor pri mor di al na es ta bi li da de so ci al.

Em nos so País, a exem plo do que acon te ce no
mun do in te i ro, já exis te uma vi são mais es cla re ci da
quan to à va lo ri za ção do tra ba lho e do tra ba lha dor,
onde mu i tas em pre sas in ves tem tan to no con for to e
bem-es tar de seus fun ci o ná ri os quan to na qua li da de
e quan ti da de de sua pro du ção. É o li vre mer ca do,
onde a con cor rên cia é ali a da do con su mi dor e im pla -
cá vel com quem se de sa tu a li za ou aco mo da.

Cri a da essa har mo nia, os re sul ta dos se fa zem e 
a ale gria é ge ral. As re la ções ca pi tal/tra ba lho se de -
sen vol vem sa tis fa to ri a men te e em pre sá ri os e tra ba -
lha do res re sol vem, por meio do diá lo go, a ma i o ria de
suas pen den gas. Mu i to ra ra men te, nos úl ti mos tem -
pos, ve mos re cur sos na Jus ti ça para so lu ci o nar di fe -
ren ças en tre pa trões e em pre ga dos.

Os ba lan ços das gran des em pre sas, es tam pa -
dos nos jor na is e re vis tas, são a pro va de que a cri se
pas sa ao lar go de suas fron te i ras. Ao con trá rio, o bom
de sem pe nho de suas ati vi da des são co me mo ra das
com pro mes sas de mais in ves ti men tos, mais de sen -
vol vi men to, mais em pre gos e mais ri que za. Fa lar em
mi lhões de dó la res, para al gu mas des sas em pre sas,
é tão tri vi al quan to um al mo ço de quar ta-fe i ra.

Isso é bom. É óti mo, aliás.
Essa, en tre tan to, é a re a li da de das gran des

em pre sas, das mul ti na ci o na is, isto é, a re a li da de,
ape nas, de me nos de 2% das em pre sas em solo Pá -
trio.

Do ou tro lado da mo e da, onde está o mais im -
por tan te se tor de nos sa eco no mia e que cor res pon de
aos mais de 98% das em pre sas exis ten tes no Bra sil,

que é o lado das mi cro e pe que nas em pre sas, esse
mar de tran qüi li da de des fru ta do pe los con glo me ra -
dos in dus tri a is/fi nan ce i ros ain da vive a tem pes ta de,
um ver da de i ro ma re mo to. É ver da de: nos sas mi cro e
pe que nas em pre sas con ti nu am a pe dir so cor ro.

Mes mo de po is de 1988, com o art. 179 da Cons -
ti tu i ção, que ga ran te aos mi cro e pe que nos em pre sá -
ri os um tra ta men to di fe ren ci a do; que exi ge a re du ção
de suas obri ga ções ad mi nis tra ti vas, tri bu tá ri as, pre vi -
den ciá ri as e cre di tí ci as, es ses he róis da eco no mia
na ci o nal con ti nu am a vi ver de ex pec ta ti va e de es pe -
ran ça.

De prá ti co, de ob je ti vo – é pre ci so ter co ra gem
de di zer – qua se tudo ain da está por ser fe i to.

Não ig no ro al guns pro gres sos re gis tra dos.
O Sim ples, por exem plo, foi, tal vez, o úl ti mo es -

tí mu lo em fa vor dos pe que nos e mé di os em pre sá ri os
nes te País. Re du ziu a car ga tri bu tá ria to tal com a di -
mi nu i ção dos per cen tu a is do INSS e do IPI e, num tra -
ta men to de cho que na car ga bu ro crá ti ca, ins ti tu iu um
úni co do cu men to para o pa ga men to de seis tri bu tos
di fe ren tes. Fora isso, tam bém cri ou nova obri ga ção e
man te ve ou tras que, cre io, pos sam ser re es tu da das e
ade qua das à nova re a li da de glo ba li za da.

O Sim ples, que re pre sen tou um avan ço no tra -
ta men to di fe ren ci a do às mé di as, pe que nas e mi cro -
em pre sas, foi e ain da é uma op ção van ta jo sa para
mu i tas des sas em pre sas.

Mas, a bem da ver da de, o Sim ples con ti nua dis -
tan te de uma sim pli fi ca ção que, de fato, aten da às ne -
ces si da des de cres ci men to des ses qua se cin co mi -
lhões de es ta be le ci men tos.

Afi nal, Sr. Pre si den te, não po de mos nos es que -
cer de que, além de re pre sen ta rem 48% da pro du ção
na ci o nal, são os pe que nos e os mi cro em pre sá ri os os
res pon sá ve is pelo em pre go de mais de 44 mi lhões
de bra si le i ros, ou seja, re pre sen tam qua se 70% da
ofer ta de em pre gos nes te País.

Não po de ria, aqui, de i xar de fa zer men ção ao
ex tra or di ná rio tra ba lho do Se brae – Ser vi ço Bra si le i ro 
de Apo io à Mi cro e Pe que na Empre sa – que vem im -
ple men tan do ser vi ços da ma i or uti li da de para nos sos
pe que nos e mi cro em pre sá ri os.

O Se brae, no cam po de suas ações, re a li za
100%  da qui lo a que se pro põe. Re a li za des de a or ga -
ni za ção de cur sos es sen ci al men te ob je ti vos, com
ban cos de in for ma ções que dão ple na as sis tên cia e
ori en ta ção aos in te res sa dos em ins ta lar pe que nos
ne gó ci os, até pu bli ca ções re ple tas de da dos e in for -
ma ções de fá cil en ten di men to.
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Não são pou cos os que, dis pos tos à ini ci a ti va
pró pria, vão ao Se brae. E afir mo que to dos são bem
re ce bi dos. São ori en ta dos, fa zem cur sos, são pre pa -
ra dos para ava li a ções de prós e con tras, cus tos, be -
ne fí ci os, pes qui sa de mer ca do etc. Saem com o oti -
mis mo à flor da pele. Entram de sem pre ga dos e saem
em pre sá ri os. Nota 10 ao Se brae.

Entre tan to, de po is dis so tudo, de po is que o fu tu -
ro pe que no em pre sá rio se sen te pre pa ra do, pron to
para se es ta be le cer, co me ça o seu mar tí rio.

Lá fora, na pri me i ra ins ti tu i ção pú bli ca, de cré di -
to ou não, seja fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, na pri -
me i ra por ta que pre ci sa ba ter para dar o pon ta pé ini ci -
al para a ma te ri a li za ção de seu so nho, des co bre a in -
tran si gên cia, a bu ro cra cia. Se tem pa ciên cia e su pe ra
essa fase, en fren ta ou tras: mon ta nhas de pa pel e fi las 
enor mes nos gui chês de re par ti ções.

Con clu í mos, in fe liz men te, que ape nas me di das
bem in ten ci o na das do Go ver no Fe de ral pou co re sol -
vem, pois que se per dem no ci po al da má von ta de,
prin ci pal men te da área fi nan ce i ra.

Mé di as, pe que nas e mi cro em pre sas, no mun do
in te i ro, re pre sen tam a base da eco no mia de qua is -
quer pa í ses e são as res pon sá ve is pela ab sor ção da
es ma ga do ra ma i o ria de sua mão-de-obra.

Exem plos nós os te mos de so bra. Nos Esta dos
Uni dos, as pe que nas e mé di as em pre sas res pon dem
por 55% de suas ex por ta ções. No Ja pão, o se tor re a li -
za 70% das ven das ex ter nas. Na Di na mar ca, a par ti -
ci pa ção das pe que nas em pre sas e das mi cro em pre -
sas na ex por ta ção é de 46%. A Chi na, em 1992 – o
ano de que te mos in for ma ções – fa tu rou 500 bi lhões
de dó la res ape nas com a ex por ta ção de pro du tos de
pe que nos e mi cro em pre sá ri os, o equi va len te a 60%
do to tal de suas ex por ta ções. Ima gi no hoje o quan to a 
Chi na fa tu ra...

Em nos so País, mes mo com 80% de nos sas mi -
cro em pre sas e em pre sas de pe que no por te, re a li zan -
do ne gó ci os no Mer co sul, o vo lu me de ex por ta ções
não su pe ra mí se ros 5%.

Estu do re a li za do pelo Mi nis té rio de Indús tria,
Co mér cio e Tu ris mo, em 1999, in di ca va que, do to tal
de em pre sas ati vas no se tor de nos sas ex por ta ções,
ape nas 167 de las, to das de gran de por te, fo ram res -
pon sá ve is por mais de 60% de nos sas ex por ta ções.
Pou ca co i sa mu dou de lá para cá.

Esses da dos nos ca u sam apre en são. Algu ma
co i sa está er ra da. É pre ci so pro gra mar mos os me i os
e as con di ções para que o cal ca nhar de Aqui les de
nos sas ex por ta ções seja me nos vul ne rá vel. Que as
nos sas mi cro em pre sas e em pre sas de pe que no por -

te par ti ci pem da com pe ti ti vi da de do mun do glo ba li za -
do. No vas ações, mais ob je ti vas e mais agres si vas,
pre ci sam ser im ple men ta das nes se se tor de nos sa
eco no mia.

Qu an do va mos apren der que ne nhum país do
mun do se tor nou ci vi li za do e prós pe ro, de mo crá ti co e
so ci al men te jus to, sem uma le gis la ção que re al men te 
pro je tas se suas pe que nas em pre sas e de suas mi -
cro em pre sas?

Além de ser fun da men tal a im ple men ta ção de
po lí ti cas pú bli cas des bu ro cra ti za do ras, vol ta das para
a vi a bi li za ção de cré di tos e in cen ti vo à tec no lo gia, por 
que não in ves tir, tam bém, na edu ca ção dos em pre sá -
ri os?

Vale, nes te meu pro nun ci a men to, ci tar uma pes -
qui sa ela bo ra da pelo Se brae, em Mi nas Ge ra is, que
con clu iu que quan to me lhor o grau de ins tru ção dos
pro pri e tá ri os, ma i o res são as chan ces de so bre vi vên -
cia das em pre sas.

Lá em Mi nas Ge ra is, das em pre sas cri a das nos
anos de 1996 e 1997, 37% fe cha ram as por tas com
me nos de um ano de fun ci o na men to e 47% fe cha ram
com me nos de dois anos. Das so bre vi ven tes, 62%
per ten cem a pes so as com cur so su pe ri or ou cur san -
do uni ver si da de; ape nas 4,4%, aos que pos su em o
pri me i ro grau.

Se gun do essa mes ma pes qui sa, 52,4% das
em pre sas cu jos do nos ti nham se gun do grau in com -
ple to  tam bém fe cha ram suas por tas an tes de dois
anos de exis tên cia.

Acre di to que, nos de ma is Esta dos, a his tó ria se
re pe te, não di fe rin do em mu i to as ca u sas e os per cen -
tu a is en con tra dos em Mi nas para o fe cha men to de
suas pe que nas e mi cro em pre sas.

Este é um dado, a meu ver, que me re ce ma i or e
mais pro fun da ava li a ção.

Hoje, em ple na efer ves cên cia des ses dias que
an te ce dem as ele i ções, o que mais se ouve é a ne -
ces si da de da cri a ção de no vos em pre gos. Aliás, dois
te mas se des ta cam em qua is quer pa lan ques ele i to ra -
is: em pre go e se gu ran ça. Con cor do e apla u do a ini -
ci a ti va da que les que afir mam ter es sas pre o cu pa ções 
e que lan çam pro je tos vi san do à cri a ção de em pre gos 
e à pro mo ção da se gu ran ça.

To da via, devo di zer que acre di to ser ver da de
tam bém que ci da dão ne nhum nas ce com o es tig ma
da vi o lên cia. Qu al quer ci da dão, se tem em pre go e se
com a for ça de seu tra ba lho con se gue dar a si e aos
seus uma con di ção mí ni ma de dig ni da de, não ape la
para o ilí ci to, não des cam ba para a mar gi na li da de. Ao
con trá rio, se abra ça do à de ses pe ran ça pela fal ta de
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um em pre go, se im pos si bi li ta do de pro ver o mí ni mo à
sua fa mí lia, pode fa cil men te cru zar a li nha que se pa ra 
a ra zão do de ses pe ro. A par tir daí, do de sem pre go e
da de ses pe ran ça, tudo pode acon te cer.

Faço, en tão, uma rá pi da re fle xão, Sr. Pre si den -
te, usan do ape nas o ra ci o cí nio di an te das es ta tís ti -
cas: de 1985 a 1996 fo ram cri a das 6 mi lhões de mi -
cro em pre sas e pe que nas em pre sas em nos so País.
Se to das ti ves sem so bre vi vi do, não ha ve ria de sem -
pre ga dos no País.

To dos sa be mos – e por aí es tão os da dos e as
in for ma ções de ta lha das para quem qui ser sa ber –
que a cada ano, nes te nos so Bra sil, 500 mil no vas
em pre sas, en tre mi cros e pe que nas, são cri a das. Se
to das man ti ves sem suas por tas aber tas e se cada
uma de las em pre gas se dois tra ba lha do res, ape -
nas dois, te ría mos ga ran ti do 1 mi lhão de no vos em -
pre gos a cada ano, ab sor ven do ra pi da men te toda a
po pu la ção de sem pre ga da e até mes mo aque la que,
anu al men te, che ga à ida de de tra ba lhar.

Mas, não, Sr. Pre si den te, isso não acon te ce! Não
so bre vi ve, nes te País, nem 1/3 des sas qua se 500 mil
no vas em pre sas que anu al men te são aber tas.

Re cen te men te, co i sa de pra ti ca men te uns 15
dias, man che tes de jor na is nos da vam con ta de que,
das mais de 480 mil em pre sas aber tas ano pas sa do,
mais de 400 mil fe cha ram as por tas. E com um agra -
van te: mu i tos des ses pe que nos em pre sá ri os sur gi -
ram de po is que ace i ta ram par ti ci par de al gum PDV –
Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria –, isto é, per de -
ram seus em pre gos, con fi a ram em mil pro mes sas e
ago ra lhes so bram dí vi das e de ses pe ro. Isso sem fa -
lar no dra ma que se aba te so bre toda fa mí lia.

E fra cas sam por quê?
Fra cas sam pela fal ta de di nhe i ro para ca pi tal de

giro; fra cas sam em vir tu de da alta taxa de ju ros; fe -
cham suas por tas di an te da de so ri en ta ção ca u sa da
pela bu ro cra cia; às ve zes pela ba i xa es co la ri da de do
pro pri e tá rio; e ou tras ve zes, ain da, pelo não in cen ti vo
à tec no lo gia e pela fal ta de apo io pro fis si o nal.

Os nú me ros des sa re a li da de nos obri gam à re -
fle xão.

Como já dis se, Sr. Pre si den te, em nos so País,
mi cros e pe que nas em pre sas re pre sen tam 98% do
to tal de nos sas em pre sas; res pon dem por 30% do
PIB e ab sor vem qua se 70% da mão-de-obra em pre -
ga da no mer ca do for mal. Em nú me ros in te i ros, pro du -
zem cer ca de 200 bi lhões de re a is/ano. Tal vez mais
do que isso.

No se tor de ser vi ços e co mér cio, 99% são mi cro
e pe que nas em pre sas que res pon dem por 70% dos

em pre gos; 42% do pes so al está ocu pa do na in dús -
tria, que, por sua vez, re pre sen ta 95% des ses es ta be -
le ci men tos.

É co mum, en tre ana lis tas eco nô mi cos, a afir -
ma ção de que o cal ca nhar de Aqui les está nas pró -
pri as mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas, de sa cos -
tu ma das e ig no ran tes na lida com a ex por ta ção. Será
mes mo?

Não sou ne nhu ma es pe ci a lis ta em ex por ta ção,
mas te nho co nhe ci men to de que o mer ca do in ter na ci -
o nal tem suas exi gên ci as e ade qua ções. Sei tam bém
da exis tên cia bu ro crá ti ca per ver sa e por de ma is ze lo -
sa que, in ter na men te, de ses ti mu la a pro du ção e não
in cen ti va a co lo ca ção de nos sos pro du tos no mer ca -
do es tran ge i ro. Acre di to que está pas san do da hora
de vol tar mos ma i or aten ção a este se tor. 

Se hoje, de um lado – e apla u do essa con quis ta
-, os mais po bres con se gui ram ma i or po der aqui si ti vo, 
por ou tro lado, a ren da fa mi li ar foi re du zi da. É me nor o 
nú me ro dos mem bros de uma mes ma fa mí lia a con -
se guir em pre go e ve mos au men ta da a vi o lên cia em
to dos os ní ve is.

Por tan to, ape lo a V. Exªs : va mos unir nos sas
for ças em prol des te se tor que está so fren do mu i to
mais que qual quer ou tro se tor da nos sa eco no mia. Os 
pe que nos e mi cro em pre sá ri os, a cé lu la re al men te
pro du ti va da so ci e da de e ge ra do ra de em pre go, está
pe din do so cor ro. Ape nas a Cons ti tu i ção as se gu ran do 
um tra ta men to di fe ren ci a do às mi cro e pe que nas em -
pre sas não é su fi ci en te. Pre ci sa mos de leis com ple -
men ta res para as se gu rar es ses di re i tos que, na re a li -
da de, ine xis tem ou não são cum pri dos.

Agra va-se a si tu a ção de mi lhões de fa mí li as bra si -
le i ras que acre di tam no so nho de um País mais jus to. 

Va mos ca na li zar es for ços no sen ti do de fa zer -
mos com que as ca sas de cré di to ofi ci a is lhes con ce -
dam ca pi tal de giro; ta xas de ju ros su por tá ve is; que os 
for ne ce do res lhes dêem os mes mos pra zos que dão
às gran des em pre sas e que a bu ro cra cia pare de lhes
in fer ni zar a vida. Va mos in ves tir mais em edu ca ção e
in cen ti var a tec no lo gia nas mi cro, pe que nas e mé di as
em pre sas des te imen so País. 

Não va mos, tar di a men te, nos ar re pen der pelo
fato de não ter mos aju da do, na hora pre ci sa, quem re -
al men te pro duz; quem re al men te pode ab sor ver o
imen so con tin gen te de de sem pre ga dos e ge rar as ri -
que zas e as di vi sas tão al me ja das e ne ces sá ri as ao
bem-es tar so ci al. 

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a fa lar, hoje,
des ta tri bu na, por que te nho cer te za de que V. Exª,
que tam bém é re pre sen tan te aqui, do Esta do do To -
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can tins, deve acom pa nhar o dra ma, a pe re gri na ção
dos mi cro, pe que nos e mé di os em pre sá ri os à es pe ra
de tra ba lho dos go ver nan tes tan to es ta du al como mu -
ni ci pal e que vêem suas por tas fe cha das por não te -
rem de les ne nhu ma aju da. 

É pre ci so re al men te, Sr. Pre si den te, que te nha -
mos leis com ple men ta res para que o que está na
Cons ti tu i ção seja de ter mi nan te e que se vá em au xí lio 
da que les que mais pre ci sam. 

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Mar lu ce
Pin to, o Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mo re i ra Men des. 

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is de um bre -
ve afas ta men to, pois nos en con trá va mos nos res pec -
ti vos Esta dos, nes sa ca mi nha da de mo crá ti ca ob je ti -
van do as ele i ções, ocu po esta tri bu na para tra tar de
dois as sun tos que jul go da mais alta re le vân cia, so -
bre tu do para o meu Esta do de Ron dô nia. 

V. Exª, Sr. Pre si den te, é co nhe ce dor – e já dis cu -
ti mos aqui mu i tas ve zes so bre o as sun to – dos be ne fí -
ci os e ma le fí ci os oca si o na dos pela Me di da Pro vi só ria 
nº 2.166, que mo di fi cou o Có di go Flo res tal. Mu i tos
pon tos fo ram al ta men te po si ti vos por quan to trou xe ao 
nos so País uma le gis la ção mo der na, atu a li za da, mas
em al guns pou cos ar ti gos foi ab so lu ta men te per ver sa 
com re la ção, so bre tu do, aos Esta dos da Ama zô nia.
Re fi ro-me es pe ci fi ca men te àque le art. 16 que diz: “A
re ser va le gal, na pro pri e da de pri va da, na Ama zô nia,
é de 80%”. 

Não con si go en ten der, e já dis se isto aqui vá ri as 
ve zes, como es ses téc ni cos che ga ram a esse per -
cen tu al. Por que não 81%, 79%, 55%, 48%? Enfim,
este per cen tu al de 80% está na Me di da Pro vi só ria e,
en quan to não dis cu ti da e vo ta da no Con gres so Na ci -
o nal, é lei; há que ser res pe i ta da. É por isto que vi mos, 
du ran te mu i to tem po, des ta tri bu na, em in ten sa ação
po lí ti ca jun to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ao Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te e ao Iba ma, dis cu tin do e ten tan -
do mos trar a todo o Bra sil que a úni ca sa í da in te li gen -
te para se de fi nir o uso da ter ra – não ape nas na Ama -
zô nia mas em qual quer Esta do bra si le i ro – só pode
ser por es tu dos téc ni co-ci en tí fi cos, o que se dá so -
men te com o zo ne a men to só ci o e co ló gi co e eco nô mi -
co, de po is de ser am pla men te dis cu ti do com a so ci e -
da de in te res sa da e com os Esta dos. Só en tão é que

po de re mos es ta be le cer a for ma e o per cen tu al de uti -
li za ção da ter ra, res pe i tan do o meio am bi en te, a fa u -
na e a flo ra.

Nes ta luta, que ro re pe tir, che guei in clu si ve a me
co lo car aqui numa po si ção de re bel dia con tra as de ci -
sões da mi nha li de ran ça em ten tar obs tru ir, de to das
as for mas, o tra ba lho do Se na do com o ob je ti vo de
sen si bi li zar o Go ver no, o Mi nis té rio do Meio Ambi en te 
e a Pre si dên cia da Re pú bli ca, no sen ti do de mos trar
que este ar ti go, es pe ci al men te para Ron dô nia, foi ab -
so lu ta men te ne fas to, e re pi to o mo ti vo: por que Ron -
dô nia foi co lo ni za do ofi ci al men te. O Incra foi para lá e
di vi diu aque las ter ras, dan do pe que nos lo tes aos pro -
pri e tá ri os. Nós te mos ale gria de di zer que Ron dô nia
hoje é cons ti tu í da de cer ca de 95 mil pro pri e da des,
das qua is, Sr. Pre si den te, cer ca de 85% são pe que -
nas pro pri e da des. Mas es sas pes so as fo ram obri ga -
das, na que la épo ca, para ob ter o tí tu lo de fi ni ti vo, a
der ru bar 50%. Trin ta anos de po is, o Go ver no es ta be -
le ce em 80%. 

Mas isso, pelo me nos no que se re fe re a Ron dô -
nia, é co i sa do pas sa do, por que o Pre si den te da Re -
pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, teve o des cor ti -
no de en ten der, de se sen si bi li zar. Re al men te, o povo
de Ron dô nia, na de ses pe ran ça, co me çou a ven der
suas pro pri e da des e mu dar de Esta do, indo to dos
para o Mato Gros so, por não acre di tar mais ser pos sí -
vel con vi ver num Esta do de pe que nas pro pri e da des
só po den do usar para a pro du ção ape nas 20%, e se
você ti rar to das as ou tras áre as de pre ser va ção per -
ma nen te aca bam so bran do ape nas os 15%. O Pre si -
den te da Re pú bli ca edi tou o De cre to nº 4.297, re gu la -
men tan do o ar ti go de uma lei, que na ver da de não
está li ga da di re ta men te a essa me di da pro vi só ria.
Este de cre to re gu la men tou as re gras para o zo ne a -
men to no Bra sil e, a par tir daí, no seu art. 26, pra ti ca -
men te se re co nhe ceu o zo ne a men to para os Esta dos
que o ti ves sem na es ca la de 1:250.000 e obe de ci dos
os de ma is cri té ri os fi xa dos na Lei Fe de ral. Ron dô nia
os tem, Sr. Pre si den te, e seu zo ne a men to já foi re a li -
za do há mu i to tem po, pre en chen do to dos es ses re -
qui si tos. Por tan to, o zo ne a men to do Esta do de Ron -
dô nia está re co nhe ci do, até por que o Go ver na dor do
Esta do José de Abreu Bi an co, ime di a ta men te veio a
Bra sí lia e as si nou com o Mi nis té rio do Meio Ambi en te, 
re pre sen tan te do Go ver no Fe de ral, um ter mo de ajus -
ta men to em que se com pro me teu a ade quar a nos sa
lei es ta du al às exi gên ci as da lei fe de ral.

Pois mu i to bem. A par tir daí, vol tan do para a Me -
di da Pro vi só ria, no art. 16, § 5º, pu de mos fle xi bi li zar a
área de re ser va le gal na pro pri e da de para 50%, onde
o zo ne a men to in di car – é bom que se re pi ta. Então,
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nas nos sas zo nas 1.1 e 1.2, po de mos che gar a 50%
de ocu pa ção, por que as sim pre vê em a lei fe de ral e o
nos so zo ne a men to.

Há ain da uma sé rie de be ne fí ci os que nem vale
a pena re lem brar.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, tra go hoje ao co -
nhe ci men to des ta Casa que, ape sar de todo o es for ço 
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, da Casa Ci vil, do Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te, de téc ni cos do Iba ma, ain da
exis tem fun ci o ná ri os do Iba ma, pes so as que de têm a
res pon sa bi li da de de car go co mis si o na do, de sig na -
das pela Pre si dên cia do Iba ma, agin do em sen ti do
con trá rio. Di ri jo-me es pe ci fi ca men te à ser vi do ra que
hoje ocu pa a Ge rên cia 2 do Iba ma, em Ji-Pa ra ná, no
meu Esta do, de nome Ma ri sia Neri de Oli ve i ra. Ela de -
cla ra em to dos os lu ga res que esse de cre to pre si den -
ci al não pas sou de mera aco mo da ção po lí ti ca, que
não vale nada, que é ape nas para in glês ver, que ela
con ti nua a exi gir a aver ba ção dos 80% e que o Iba ma
não re co nhe ce esse de cre to pre si den ci al.

Este é o fato que apre sen to às Srªs e aos Srs.
Se na do res nes ta pri me i ra eta pa do meu pro nun ci a -
men to. Enca mi nha rei ofí cio ao Pre si den te da Re pú bli -
ca, in da gan do se cabe a um fun ci o ná rio des cum prir
uma de ci são, so bre tu do quan do se tra ta de de cre to
pre si den ci al. Tam bém vou le var esse fato ao Pre si -
den te do Iba ma e exi gir que essa fun ci o ná ria seja
exo ne ra da da fun ção que ocu pa. Sen do fun ção de
con fi an ça do Iba ma, por con se qüên cia, é de con fi an -
ça do Go ver no Fe de ral. Ela está es ta be le cen do a ci -
zâ nia e dis se mi nan do a dis cór dia e a dú vi da na ca be -
ça, so bre tu do, dos pe que nos pro du to res. É pre ci so fi -
car cla ro de fi ni ti va men te se um de cre to pre si den ci al é 
ou não para ser cum pri do.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Con -
ce do o apar te ao ilus tre Se na dor Arlin do Por to, do
Esta do de Mi nas Ge ra is, com mu i ta hon ra.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor Mo -
re i ra Men des, as so cio-me ao pro nun ci a men to de V.
Exª, re co nhe cen do, na tu ral men te, que o seu ges to de 
in dig na ção re tra ta aqui lo que sen te no dia-a-dia no
Esta do que tão bem re pre sen ta nes ta Casa, bem
como o des res pe i to de al guns fun ci o ná ri os. Na tu ral -
men te V. Exª cita um caso con cre to, mas ou tros na tu -
ral men te po de ri am ser re gis tra dos. Além de cum pri -
men tá-lo pela opor tu ni da de do tema, de se jo tam bém
dar um tes te mu nho do que tem acon te ci do no meu
Esta do. Hou ve uma mu dan ça re pen ti na na le gis la ção, 
que co me ça a ser im plan ta da, mas es que cem-se do

pe río do de aco mo da ção. Tem fal ta do ori en ta ção e
cons ci en ti za ção aos pro du to res, uma di vul ga ção em
mas sa de qual ati tu de to mar. A le gis la ção aí está, e o
ci da dão não pode jus ti fi car o des co nhe ci men to da lei, 
mas é ou tra a re a li da de do pe que no ho mem que
mora no cam po, que tem a sua pe que na pro pri e da de,
que não tem aces so aos me i os de co mu ni ca ção, ex -
ce to de ma ne i ra ge né ri ca, como no ti ci a do pelo rá dio
e te le vi são. De ve ría mos ter um gran de pro gra ma im -
ple men ta do pelo Go ver no, sob a res pon sa bi li da de do
Iba ma, ori en tan do e cons ci en ti zan do es pe ci al men te
o pe que no pro du tor so bre os seus de ve res, pois sa -
be mos que di re i tos são pou cos, a fim de que os con -
fron tos se jam evi ta dos. Não adi an ta o fis cal do Iba ma
apli car mul tas com ci fras que, às ve zes, in vi a bi li zam e 
im pe dem a ati vi da de do pro du tor. Pri me i ro, de ve mos
ter a cons ci en ti za ção para, só en tão, ana li sar mos a
in ten ção do pro du tor: se quis bur lar a lei ou se des co -
nhe cia a ne ces si da de de ajus tar-se a ela. Sa ú do V.
Exª, cum pri men tan do-o por tra zer este as sun to para
de ba te aqui no ple ná rio.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, mu i to opor tu no.

Sem pre que há mo di fi ca ções na le gis la ção, fi -
cam dú vi das, e os ór gãos vão se ajus tan do às ins tru -
ções nor ma ti vas. As or dens de ser vi ço são, a par tir
des se mo men to, ela bo ra das de acor do com a nova
re gra. Assim tem acon te ci do, por exem plo, com o
Basa, o Ban co da Ama zô nia, agen te fi nan ce i ro que
apli ca os re cur sos do FNO na que la re gião, re cur sos
ex tre ma men te im por tan tes para o Esta do. Esse ór -
gão, di ga mos as sim, tam bém pa ti nou na in ter pre ta -
ção e na aná li se ini ci al de toda essa mu dan ça, mas,
emi nen te Se na dor Arlin do Por to, em ne nhum mo -
men to os agen tes do Basa, seus ge ren tes e a di re ção 
ne ga ram ao pe que no pro du tor a in for ma ção ou a
trans mi ti ram de for ma des tor ci da.

Re fi ro-me a esse caso es pe cí fi co por que es tou
re ce ben do inú me ras de nún ci as, por es cri to, de en ti -
da des de clas se, de as so ci a ção de pro du to res, de
pes so as in dig na das. Essa fun ci o ná ria está de li be ra -
da men te co lo can do o as sun to como se fos se uma far -
sa, uma men ti ra, como se o de cre to do Pre si den te da
Re pú bli ca não exis tis se. Isso não pode acon te cer, até
por que ela de tém um car go de con fi an ça e pre ci sa
en ten der que tem de res pe i tar a le gis la ção; ou, no mí -
ni mo, se ain da não há uma ins tru ção cla ra a res pe i to
do as sun to, di zer ao pro du tor que aguar de a re gu la -
men ta ção da ma té ria e que vol te de po is. Não ve nham 
di zer que isso é ape nas um ajus te po lí ti co, uma com -
po si ção ou uma aco mo da ção po lí ti ca, como tem sido
fe i to, como se o Pre si den te da Re pú bli ca ti ves se edi -
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ta do um de cre to faz-de-con ta. Isso é um ab sur do. Por
isso, es tou a exi gir do Pre si den te do Iba ma uma ati tu -
de sé ria a esse res pe i to.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com pra zer.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra -
de ço a opor tu ni da de de apar teá-lo, Se na dor Mo re i ra
Men des. Estou ou vin do aten ta men te o seu pro nun ci -
a men to so bre a Me di da Pro vi só ria nº 2.166. V. Exª
tem ba ta lha do mu i to pelo Esta do de Ron dô nia e, nes -
ses cin co me ses, des de o dia em que as su mi o Se na -
do...

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – E tem
aju da do mu i to, in clu si ve, na cons tru ção des se ca mi -
nho e que ro aqui re co nhe cer isso.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Fiz
vá ri os pro nun ci a men tos so bre a Me di da Pro vi só ria nº 
2.166. O Lí der do meu Par ti do cha mou a mi nha aten -
ção por es tar sem pre tra zen do à tona este as sun to,
mas o Esta do de Ron dô nia e sua po pu la ção não po -
dem ser sa cri fi ca dos por uma me di da pro vi só ria que
pre ju di ca o nos so Esta do. Ron dô nia mu dou com o ato 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, sen si bi li -
za do com tan tas so li ci ta ções de V. Exª e pro nun ci a -
men tos meus fe i tos nes ta Casa, ver san do so bre a
ques tão. Agra de ço ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e ao Mi nis tro Eu cli des Scal co, que têm nos
aju da do mu i to nes te as sun to. V. Exª es ta va pre sen te à 
re u nião no Mi nis té rio e pôde con fe rir. Hoje, com a Me -
di da Pro vi só ria nº 2.166 eli mi na da, o povo de Ron dô -
nia pode vol tar a tra ba lhar, res ga tan do o Incra de
1970, quan do o Go ver no Fe de ral cha ma va o povo
para Ron dô nia, co lo can do pro pa gan das no rá dio, na
te le vi são e no jor nal. O lema era “Inte grar para não
en tre gar”. Além dis so, agra de ço o tra ba lho de V. Exª,
Se na dor Mo re i ra Men des e que ro di zer algo tam bém
a res pe i to da fun ci o ná ria do Iba ma, Ma ri sa, em Ji-Pa -
ra ná. Essa pes soa foi in di ca da por mim e pelo Se na -
dor Amir Lan do, por que que ría mos que o Iba ma fun ci -
o nas se em Ron dô nia dan do con di ções à po pu la ção
de tra ba lhar – sem pre lu tei pe las me lho res con di ções
de tra ba lho para o povo. De po is que essa pes soa as -
su miu o car go no Iba ma, re ce bi mais de cem te le fo ne -
mas e re cla ma ções. Fiz re u niões em Ca co al, Pi men ta 
Bu e no, Espi gão do Oes te e Ro lim de Mou ra e em to -
dos es ses lo ca is hou ve pe di dos para que essa mu lher 
fos se exo ne ra da. Hoje, o pro nun ci a men to de V. Exª
me faz ver que pen sa mos de for ma se me lhan te. Po -
de mos sair da qui e pe dir ao Pre si den te do Iba ma que

exo ne re essa fun ci o ná ria, pois ela está tra ba lhan do
con tra os in te res ses da po pu la ção. Se a Me di da Pro -
vi só ria nº 2.166 caiu, não po de mos ad mi tir al guém
tra ba lhan do lá de for ma con trá ria a tudo. Dis se a ela
on tem à tar de, às 18h, que o Se na dor Amir Lan do
está re vol ta do e que o Se na dor Mo re i ra Men des iria
fa zer um pro nun ci a men to nes ta Casa con tra a sua ati -
tu de. Eu já es ta va sa in do para vi a jar, mas quan do vi
que V. Exª ti nha vin do ao ple ná rio, vim até aqui, por -
que que re mos fa zer com que Ron dô nia ca mi nhe a
pas sos lar gos e não fi que pa ra da. Se V. Exª con cor -
dar, po de mos sair ago ra e con ver sar com o Pre si den -
te do Iba ma para en ca mi nhar uma so li ci ta ção no sen -
ti do de que se faça uma mu dan ça na que la re par ti ção
de Ji-Pa ra ná, pe din do a exo ne ra ção da fun ci o ná ria
Ma ri sa do car go.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Se na -
dor Chi co Sar to ri, mu i to obri ga do pelo seu apar te.
Qu e ro di zer que V. Exª, mais uma vez, sur pre en -
de-me po si ti va men te. Admi ro-o cada vez mais pela
sua pos tu ra. Re al men te, é pre ci so ser uma pes soa ín -
te gra para to mar uma ati tu de como a que to mou ago -
ra o Se na dor Chi co Sar to ri. A in di ca ção é de S. Exª,
mas ele re co nhe ce que o mais im por tan te é o
bem-es tar da nos sa co mu ni da de, do nos so povo, são
as nos sas re i vin di ca ções. De re pen te, uma pes soa
por ele in di ca da co me ça a ca mi nhar no sen ti do con -
trá rio aos in te res ses da po pu la ção e ele não se omi te.

Qu e ro di zer a V. Exª que há uma au diên cia mar -
ca da com o Pre si den te do Iba ma para da qui a 15 ou
20 mi nu tos e mu i to me hon ra ria ser acom pa nha do por 
V. Exª para le var esse fato gra ve ao co nhe ci men to
dele e exi gir-lhe uma to ma da de po si ção. Não po de -
mos ad mi tir que um ser vi dor pú bli co re be le-se con tra
um ato do Pre si den te da Re pú bli ca.

Agra de ço-lhe por esse apar te que só veio en ri -
que cer o meu pro nun ci a men to. Qu e ro mais uma vez
re co nhe cer que V. Exª, ape sar do pou co tem po no Se -
na do, des de o pri me i ro dia em que aqui che gou, teve
uma po si ção de ci si va na cons tru ção des se ca mi nho
novo que en con tra mos com o au xí lio do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so ao edi tar esse de cre to
com re la ção à Me di da Pro vi só ria nº 2.166.

O Sr. Chi co Sar to ri (Blo co/PSDB – RO) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Mo re i ra Men des, pelo apar te
con ce di do. Per mi ta-me, mais uma vez, di zer que sou
con tra todo e qual quer ato que tra ga per tur ba ções à
po pu la ção do meu Esta do. Se eu es tou em Ron dô nia, 
se moro em Ron dô nia há 22 anos, se es tou aqui para
re pre sen tar o Esta do como Se na dor da Re pú bli ca,
não pos so ja ma is tra ba lhar con tra o Esta do de Ron -
dô nia. Se rei sem pre a fa vor da qui lo que in te res sa à
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po pu la ção. Agra de ço mais uma vez a opor tu ni da de
de apar teá-lo e ao Pre si den te da Mesa pela opor tu ni -
da de que nos dá nes ta tar de.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, ain da gos ta ria de me pro nun ci ar so bre
mais um tema im por tan te para o Esta do de Ron dô nia. 
Se rei con ci so.

Re cen te men te per cor re mos todo o tre cho de in -
fluên cia da BR–429 do meu Esta do. Lá pu de mos,
mais uma vez, ve ri fi car pes so al men te, por que di ri gi a
ca mi o ne ta du ran te todo o tre cho da es tra da, o to tal
aban do no e des ca so do Go ver no Fe de ral, já que
aque la é uma obra fe de ral. Ca u sa in dig na ção o des -
ca so do Go ver no Fe de ral no que diz res pe i to à alo ca -
ção de re cur sos para aque la es tra da, ape sar de aci -
den tes e mais aci den tes es ta rem ocor ren do.

Como se isso não bas tas se, para mi nha sur pre -
sa, na se gun da-fe i ra pas sa da, an dan do por lá, en con -
trei duas au to ri da des fe de ra is: o en ge nhe i ro Luiz
Fran cis co da Sil va Mar cos, Di re tor-Ge ral do DNIT, ór -
gão que subs ti tu iu o DNER, acom pa nha do de José
Hum ber to Pra do e Sil va, que é o co or de na dor do 22º
dis tri to do DNIT, para o Acre e Ron dô nia – o an ti go
22º dis tri to ro do viá rio. Os dois acom pa nha vam a De -
pu ta da Ma ria Ra upp numa pre ga ção pelo Esta do. O
dis cur so era no sen ti do de re sol ver o pro ble ma da BR
– exa ta men te num mo men to po lí ti co! 

Por que não fo ram an tes? Por que não es ti ve -
ram lá an tes das ele i ções? Por que não es ti ve ram lá
ano pas sa do, quan do de ze nas de pes so as mor re ram
em aci den tes? Por que não fo ram lá le var apo io àque -
la po pu la ção so fri da da 429, que vem des de Cos ta
Mar ques e per cor re Se rin gue i ras, São Mi guel do Gu -
a po ré, Alvo ra da, Pre si den te Mé di ci e Bra si lân dia?
Não: vi e ram exa ta men te na épo ca da ele i ção, a con vi -
te da De pu ta da, por quem te nho o ma i or res pe i to,
mas la men to que es te ja usan do o ex pe di en te de le var 
fun ci o ná ri os de alto es ca lão do Go ver no para fa zer
essa mé dia, essa com po si ção po lí ti ca no sen ti do de,
mais uma vez, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
le var o en go do, o en ga no à po pu la ção. Por que a ilus -
tre De pu ta da, que tem dois man da tos, não re sol veu
os pro ble mas da BR-429 an tes? Por que só ago ra, às
vés pe ras da ele i ção, sobe aos di ver sos pa lan ques le -
van do a ti ra co lo al tos fun ci o ná ri os?

Eu já ha via pe di do uma au diên cia aqui com o
Mi nis tro dos Trans por tes. Ontem ti ve mos a opor tu ni -
da de de es tar com S. Exª, jun ta men te com os Pre si -
den tes de Asso ci a ções Co mer ci a is de to dos os mu ni -
cí pi os sob in fluên cia des sa BR-429 e re pre sen tan tes
do fó rum que dis cu te os pro ble mas da que la re gião.
Esti ve mos com o Mi nis tro pe din do pro vi dên ci as para

a alo ca ção de re cur sos. Fo mos mu i to bem re ce bi dos,
fo mos mu i to bem tra ta dos, mas eu ain da não sen ti,
ver da de i ra men te, a de ter mi na ção do Mi nis tro com re -
la ção à ques tão da alo ca ção dos re cur sos para essa
im por tan te BR.

Qu e ro lem brar, Sr. Pre si den te, que essa BR é
fe de ral – há ape nas um tre cho dela de le ga do ao Esta -
do de Ron dô nia. A res pon sa bi li da de quan to aos re -
cur sos para a sua con ser va ção e cons tru ção é do Go -
ver no Fe de ral, que, ago ra, usa da tri bu na, usa do pa -
lan que para, ma li ci o sa men te, em pur rar essa res pon -
sa bi li da de para o Go ver no do Esta do.

Ao re gis trar esse fato aqui, la men to que fun ci o -
ná ri os do alto es ca lão do Go ver no es te jam par ti ci -
pan do de mo vi men tos po lí ti cos pen den do para o lado
“a” ou o lado “b”. Isso não está cor re to e é ou tro fato
que tam bém le va rei ao co nhe ci men to do Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca e do Pre si den te do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, por que isso fere uma re gra bá si ca da
le gis la ção ele i to ral.

Eram es sas as con si de ra ções que ti nha a fa zer
nes ta tar de. 

Agra de ço a to le rân cia de V. Exª quan to à ex tra -
po la ção do tem po que me era des ti na do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Car los Pa tro cí nio, Srªs 
e Srs. Se na do res, em pri me i ro lu gar, gos ta ria de re -
gis trar que o Se na dor Ma u ro Mi ran da, de Go iás, in for -
mou-me, on tem, que de ci diu de fi ni ti va men te apo i ar a
can di da tu ra de Luís Iná cio Lula da Sil va.

Qu e ro sa u dar a de ci são do Se na dor Ma u ro Mi -
ran da, que é do PMDB e que, nes ta Casa, tan tas ve -
zes tem pro ce di do com sua aten ção aos pro je tos so -
bre mo ra dia e so bre os di re i tos de ci da da nia. Inclu si -
ve, quan do S. Exª co lo cou seus pon tos de vis ta e seus 
pro je tos vi san do as se gu rar o di re i to à mo ra dia, con vi -
dou Luís Iná cio Lula da Sil va para de ba ter o as sun to.
E as sim tam bém fez Lula, con vi dan do-o quan do do
lan ça men to, aqui no Con gres so Na ci o nal, no Au di tó -
rio Pe trô nio Por tel la, do seu pro gra ma de mo ra dia
para o povo bra si le i ro. 

O Se na dor Ma u ro Mi ran da tem tido uma his tó ria 
de luta pela de mo cra cia, pe los di re i tos à ci da da nia.
Por tan to, é mu i to im por tan te que ele te nha to ma do
essa de ci são. Qu e ro, as sim, re gis trar que o seu apo io
será mu i to bem-vin do nes sa ba ta lha. Aliás, é pos sí vel
que Se na do res de Go iás dêem um apo io cres cen te à
Lula, es pe ci al men te no se gun do tur no. Já vis lum bro,
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in clu si ve, a pos si bi li da de do pró prio Se na dor Ma gui to
Vi le la, no se gun do tur no, es tar apo i an do a can di da tu -
ra de Lula.

Fe i to o re gis tro, gos ta ria de fa zer al gu mas con si -
de ra ções re la ti vas a as sun tos in ter na ci o na is que afe -
tam o Bra sil.

Antes, po rém, que ro in for mar à Se na do ra He lo í -
sa He le na, que aca ba de aden trar o ple ná rio, que já
fiz o re gis tro so bre o Se na dor Ma u ro Mi ran da. Se V.
Exª qui ser di zer al gu mas pa la vras, eu lhe con ce de rei
um apar te com mu i to pra zer.

Sr. Pre si den te, vou apro ve i tar a tran qüi li da de
des ta ses são para di zer al gu mas co i sas so bre a Alca,
o FMI e so bre a ou tra ques tão que está nos pre o cu -
pan do, vis to que po de rá vir a ser a gran de tra gé dia da
pri me i ra dé ca da do séc. XXI. Re fi ro-me aos pre pa ra ti -
vos que o Go ver no dos Esta dos Uni dos está ado tan -
do, já anun ci an do, para bom bar de ar o Ira que.

Em pri me i ro lu gar, que ro me re fe rir à Alca e ao
FMI. Nes ta se ma na, di ver sas or ga ni za ções, in clu si ve
a CNBB, o MST e ou tras, pro pu se ram a re a li za ção de
um ple bis ci to so bre a Alca.

O Par ti do dos Tra ba lha do res gos ta ria de po der
in flu en ci ar me lhor as de ci sões so bre qua is as per gun -
tas se ri am ob je to do ple bis ci to que se está re a li zan do. 
Como isso não foi pos sí vel, re sol veu-se que o PT e os 
par ti dos po lí ti cos não iri am pro pri a men te fa zer o cha -
ma men to.

No en tan to, o cha ma men to para o ple bis ci to so -
bre a Alca é im por tan te e, em es pe ci al, a per gun ta se
as pes so as são a fa vor ou não da Alca. 

Cla ra men te como está pro pos ta pe las au to ri da -
des nor te-ame ri ca nas, Sr. Pre si den te, a Alca po de rá
li mi tar sig ni fi ca ti va men te a so be ra nia e a au to no mia
do Go ver no bra si le i ro, es pe ci al men te do pró xi mo Go -
ver no e tam bém dos ou tros que es tão por vir.

O eco no mis ta Pa u lo No gue i ra Ba tis ta Jú ni or, na
Fo lha de S.Pa u lo de hoje, re fe re-se a es ses epi só di -
os di zen do:

Se a Alca for con cre ti za da, o Bra sil so -
fre rá gra ve per da de au to no mia de ci só ria.
Tão abran gen te é agen da da Alca que não
há exa ge ro na afir ma ti va de que ela in vi a bi li -
za a for mu la ção e a im ple men ta ção de um
pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to – algo
que está pre sen te nas pro pos tas de to dos
os prin ci pa is can di da tos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca.

Um de les pro me teu re cen te men te in -
cen ti var a pro du ção e a ge ra ção de em pre -
gos no Bra sil por meio da po lí ti ca de com -

pras go ver na men ta is, ori en tan do os ór gãos
e em pre sas pú bli cas a con fe rir pri o ri da de
aos for ne ce do res do més ti cos de bens e ser -
vi ços. (...)

Esta é cla ra men te a po si ção de Lula, que, no
re cen te epi só dio da Pe tro bras, ex ter nou esse pon to
de vis ta. Ora, esse é um dos ins tru men tos que os
Esta dos Uni dos que rem pro i bir ou res trin gir dras ti -
ca men te den tro da Alca.

O go ver no dos Esta dos Uni dos pre ten -
de que, para uma am pla gama de con tra tos
de com pras go ver na men ta is, qual quer for -
ne ce dor de bens e ser vi ços de um ou tro
país da Alca re ce ba o mes mo tra ta men to
que os for ne ce do res do país. Os Esta dos
Uni dos que rem, tam bém, pro i bir a in cor po -
ra ção, nes ses con tra tos, de cláu su las que
es pe ci fi quem ní ve is de con te ú do do més ti co, 
li cen ci a men to de tec no lo gia e com pro mis so
de in ves ti men to.

No que se re fe re à pro pri e da de in te lec -
tu al, os EUA pres si o nam pela in clu são de
obri ga ções que vão além das as su mi das no 
âm bi to da OMC (Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio), o que im pli ca ria mu dan ças sig ni -
fi ca ti vas na le gis la ção na ci o nal dos de ma is
pa í ses. Qu e rem, por exem plo, li mi tar as cir -
cuns tân ci as em que os pa í ses da Alca po -
dem re cor rer ao li cen ci a men to com pul só rio,
isto é, à uti li za ção de um pro du to ou pro ces -
so pa ten te a do sem o con sen ti men to do de -
ten tor da pa ten te. A re cen te vi tó ria do Bra sil
na ques tão das pa ten tes dos re mé di os con -
ta a Aids te ria sido pro va vel men te im pos sí -
vel se a Alca já exis tis se. (...), nos ter mos
em que os Esta dos Uni dos de se jam apro -
vá-la.

Na área de ser vi ços, os pla nos nor -
te-ame ri ca nos tam bém são am bi ci o sos. Se
pre va le cer a von ta de dos EUA, a Alca in clu i -
rá, em prin cí pio, a li be ra li za ção do co mér cio 
para to dos os ti pos de ser vi ços. De se jam os 
EUA que o acor do cu bra me di das to ma das
por go ver nos cen tra is, re gi o na is ou lo ca is,
as sim como por ór gãos não-go ver na men ta is 
que exer çam po de res de le ga dos por es ses
go ver nos. Por ou tro lado, os EUA ex clu em
da Alca as po lí ti cas de imi gra ção e o aces so 
aos mer ca dos de tra ba lho. (...)
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Ou seja, ao mes mo tem po em que pro cla mam
a li ber da de para as suas em pre sas po de rem in ves tir 
li vre men te em qual quer país, po de rem ven der seus
bens e ser vi ços por meio das fron te i ras sem qua is -
quer bar re i ras, não pro põem isso para aque le que é
o mo ti vo prin ci pal do de sen vol vi men to: o ser hu ma -
no. Não se pen sa em li ber da de de mo vi men tos dos
se res hu ma nos en tre os pa í ses, o que ob vi a men te é 
uma dis tor ção. 

Lem bre mo-nos da União Eu ro péia. A in te gra ção 
dos pa í ses da União Eu ro péia en vol ve, sim, a li ber da -
de de os se res hu ma nos po de rem vi ver e tra ba lhar
em ou tros pa í ses. Assim, um gre go, um es pa nhol, um
ita li a no, um por tu guês po dem, se as sim de se ja rem, ir
para a Ale ma nha, para os pa í ses es can di na vos ou
para qua is quer ou tros que se jam in te gran tes da Co -
mu ni da de Eu ro péia.

Em ou tras pa la vras, os Esta dos Uni dos que rem
que a Alca ga ran ta a li ber da de para os in ves ti men tos
e para o co mér cio de bens e ser vi ços (com as res sal -
vas e ex ce ções des ti na das a pro te ger os se to res pou -
co com pe ti ti vos de sua eco no mia), mas não ace i tam
nem dis cu tir a li vre cir cu la ção de tra ba lha do res.

É pre ci so ana li sar ou tro as pec to que se re fe re
ao acor do fir ma do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal. Con for me cha ma a aten ção o Sr. Pa u lo No gue i ra
Ba tis ta Jr. nes te ar ti go, os Esta dos Uni dos, que pro -
cla mam e até es ti mu lam o Bra sil a ter um Ban co Cen -
tral in de pen den te, na ver da de, ori en tam de ma ne i ra
ex tra or di na ri a men te for te o Fun do Mo ne tá rio Inter na -
ci o nal, uma ins ti tu i ção mul ti la te ral de cré di to. E os pa í -
ses com ma i or po der de in fluên cia no FMI aca bam se -
guin do di re tri zes que, por ve zes, le vam em con ta os
in te res ses dos Esta dos Uni dos. Assim, não ve mos a
in de pen dên cia ne ces sá ria.

Uma das ques tões prin ci pa is que le van ta re mos
jun to ao Mi nis tro Pe dro Ma lan, quan do da pró xi ma
vin da de S. Exª ao Se na do Fe de ral para ex pli car o
acor do fir ma do com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, 
é em que me di da as cláu su las da nota téc ni ca que
será as si na da ama nhã pelo FMI no acor do com o
Bra sil afir mam que o Go ver no bra si le i ro terá que con -
cor dar com cláu su las re la ti vas à Alca. Em al gu mas
oca siões, o FMI tem agi do es pe ci fi ca men te para pro -
mo ver a agen da co mer ci al de in ves ti men tos de ou tros 
pa í ses. Então, que re mos le van tar esse as pec to que
me re ce toda a nos sa aten ção.

Sr. Pre si den te, pas so ago ra a ana li sar um fato
que vem pre o cu pan do a hu ma ni da de. Re fi ro-me à ati -
tu de do Pre si den te Ge or ge Bush e de seu go ver no de
pre pa rar um bom bar de io ao Ira que sob a ale ga ção de 
que aque le país está pro du zin do ar mas quí mi cas de

des tru i ção em mas sa. A per gun ta fun da men tal que
faço, Sr. Pre si den te, é se os Esta dos Uni dos, com
todo o seu avan ço tec no ló gi co, po der eco nô mi co ex -
tra or di ná rio, po de rio bé li co fan tás ti co, não se ri am ca -
pa zes de uti li zar ou tras for mas de per su a são jun to ao
go ver no do Ira que, ao go ver no de Sad dam Hus se in,
para evi tar que este ve nha a uti li zar ar mas quí mi cas
ou ar mas de qual quer na tu re za para des tru ir pes so as 
nos Esta dos Uni dos ou em qual quer ou tro lu gar do
mun do. 

E por que me pre o cu po com isso, Sr. Pre si den -
te? Na edi ção de hoje do Cor re io Bra zi li en se, le mos
as se guin tes pa la vras da Emba i xa do ra dos Esta dos
Uni dos no Bra sil, Don na Hri nak: “Co me te mos mu i tos
er ros no pas sa do e con ti nu a mos a co me tê-los”, numa
res pos ta ao fato de os Esta dos Uni dos te rem, de al gu -
ma ma ne i ra, em tem pos pas sa dos, aju da do tan to Osa -
ma bin La den como Sad dam Hus se in, que, de po is, se
tor na ram ini mi gos dos Esta dos Uni dos. 

Mas, se em al gu ma épo ca do pas sa do, Osa ma
bin La den e Sad dam Hus se in fo ram ami gos dos Esta -
dos Uni dos, fo ram uti li za dos pe los ame ri ca nos para
com ba ter ou tros ad ver sá ri os, será que os Esta dos
Uni dos não se ri am ca pa zes de con ven cer es sas pes -
so as a não uti li za rem es ses ar ma men tos que, se gun -
do os Esta dos Uni dos, es ta ri am sen do pre pa ra dos?
Será que não po de ria ha ver ou tra ma ne i ra se não a
guer ra e a des tru i ção? Será que os Esta dos Uni dos
não po de ri am se lem brar das li ções de sua pró pria
his tó ria? Será que os Esta dos Uni dos não po de ri am
se re cor dar das li ções de i xa das por aque le que se tor -
nou um dos gran des após to los da hu ma ni da de na
luta pela não-vi o lên cia, Ma hat ma Gan di, e se guir o
seu exem plo? Gan di de fi niu como di re triz má xi ma re -
a li zar to das as ações para que as trans for ma ções fos -
sem fe i tas com toda a ener gia e, des sa for ma, con -
quis tou para o seu povo a in de pen dên cia da Índia, di -
an te da in tran si gên cia da Ingla ter ra, do Re i no Uni do. 

Sr. Pre si den te, lem bre mo-nos que em sua mais
fa mo sa ora ção, em um dos mais be los pro nun ci a -
men tos da his tó ria da hu ma ni da de, I Have a Dre am,
em 28 de agos to de 1963, Mar tin Lut her King, ao
mes mo tem po em que di zia que não po de ri am as mu -
lhe res e os ho mens ne gros e o povo nor te-ame ri ca no
ace i tar to mar do chá do gra du a lis mo, eles tam bém
não de ve ri am – e Lut her King pro cu ra va ad ver ti-los –
be ber do cá li ce do ódio, da vin gan ça, da guer ra, da vi -
o lên cia. Ele di zia em seu dis cur so:

Nós tam bém vi e mos a este lu gar sa -
gra do para re cor dar a Amé ri ca da in ten sa
ur gên cia do mo men to. Este não é o tem po
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de nos dar mos ao luxo de nos acal mar ou
de to mar mos a dro ga tran qüi li za do ra do gra -
du a lis mo. Ago ra é a hora de tor nar mos re a is 
as pro mes sas da de mo cra cia; ago ra é a
hora de nos le van tar mos do vale es cu ro e
de so la do da se gre ga ção para o ca mi nho ilu -
mi na do de sol da jus ti ça ra ci al.

Sr. Pre si den te, ao mes mo tem po em que di zia
isso, ele tam bém afir ma va:

Mas há algo que eu pre ci so fa lar para o
meu povo que está no li mi ar ca lo ro so que nos 
leva para o Pa lá cio da Jus ti ça. No pro ces so
de ga nhar nos so lu gar de di re i to, nós não po -
de mos ser cul pa dos de ações er ra das.

Não va mos sa tis fa zer nos sa sede de li -
ber da de be ben do do cá li ce da amar gu ra e
do ódio. Pre ci sa mos sem pre con du zir nos sa 
luta no pla no alto da dig ni da de e da dis ci pli -
na. Nós não po de mos de i xar nos so pro tes to 
cri a ti vo de ge ne rar em vi o lên cia fí si ca. To das 
as ve zes e a cada vez nós pre ci sa mos al -
can çar as al tu ras ma jes to sas de con fron tar
a for ça fí si ca com a for ça da alma.

Sr. Pre si den te, é mu i to im por tan te que o Pre si -
den te Ge or ge Bush re cor de-se des sas pa la vras e
dos an se i os de toda a hu ma ni da de, para que não se 
re pi ta o que ocor reu re cen te men te no Afe ga nis tão,
uma des tru i ção por me i os bé li cos de pes so as ino -
cen tes, e os atos de ter ro ris mo que con de na mos e
que ma ta ram cer ca de 3.500 pes so as na tor res do
World Tra de Cen ter e no pró prio Pen tá go no.

Nes te ano em que co me mo ra mos o cen te ná rio
de Car los Drum mond de Andra de, pre ci sa mos lem -
brar de suas pa la vras tão be las a res pe i to da bom ba:

A Bom ba
A bom ba
é uma flor de pâ ni co apa vo ran do os flo ri cul to res
A bom ba
é o pro du to quin tes sen te de um la bo ra tó rio fa li do
A bom ba
é es tú pi da é fe ro tris te é che ia de ro cam bo les
A bom ba
é gro tes ca de tão me tu en da e coça a per na
A bom ba
dor me no do min go até que os mor ce gos es vo a -

cem
A bom ba
não tem pre ço não tem lu gar não tem do mi cí lio
A bom ba

Ama nhã pro me te ser me lhor zi nha mas es que ce
A bom ba
não está no fun do do co fre, está prin ci pal men te

onde não está
A bom ba
Men te e sor ri sem den te
A bom ba
vai a to das as con fe rên ci as e sen ta-se de to dos

os la dos
A bom ba
é re don da que nem mesa re don da, e qua dra da
A bom ba
tem ho ras que sen te fal ta de ou tra para cru zar
A bom ba
mul ti pli ca-se em ações ao por ta dor e por ta do -

res sem ação
A bom ba
cho ra nas no i tes de chu va, en ro di lha-se nas

cha mi nés
A bom ba
faz week-end na Se ma na San ta
A bom ba
tem 50 me ga tons de al gi dez por 85 de ig no mí nia
A bom ba
in dus tri a li zou as tér mi tes con ver ten do-as em

ba lís ti cos in ter pla ne tá ri os
A bom ba
so fre de hér nia es tran gu la do ra, de am né sia, de

mo no nu cle o se, de ver bor réia
A bom ba
não é sé ria, é cons pi cu a men te te di o sa
A bom ba
en ve ne na as cri an ças an tes que co me cem a

nas cer
A bom ba
con ti nua a en ve ne ná-las no cur so da vida
A bom ba
res pe i ta os po de res es pi ri tu a is, os tem po ra is e

os tais
A bom ba
pula de um lado para o ou tro gri tan do: eu sou a

bom ba
A bom ba
é um cis co no olho da vida, e não sai
A bom ba
é uma in fla ma ção no ven tre da pri ma ve ra
A bom ba
tem a seu ser vi ço mú si ca es te re o fô ni ca e mil va -

le tes de ouro, co bal to e fer ro além da com par sa ria
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A bom ba
tem su per mer ca do cir co bi bli o te ca es qua dri lha

de mís se is, etc.
A bom ba
não ad mi te que nin guém acor de sem mo ti vo

gra ve
A bom ba 
quer é man ter acor da dos ner vo sos e sãos, atle -

tas e pa ra lí ti cos 
A bom ba
mata só de pen sa rem que vem aí para ma tar. 
A bom ba 
do bra to das as lín guas à sua tur va sin ta xe 
A bom ba sa bo re ia a mor te com mars hmal low
A bom ba ar ro ta im pos tu ra e pro so po péia po lí ti ca 
A bom ba
cria le o par dos no quin tal, even tu al men te no li ving 
A bom ba 
é po dre
A bom ba 
gos ta ria de ter re mor sos para jus ti fi car-se mas

isso lhe é ve da do
A bom ba pe diu ao Di a bo que a ba ti zas se e a

Deus que lhe va li das se o ba tis mo
A bom ba
de cla ra-se ba lan ça de jus ti ça arca de amor ar -

can jo de fra ter ni da de
A bom ba
tem um clu be fe cha dís si mo 
A bom ba
Pon de ra com olho ne o crí ti co o Prê mio No bel 
A bom ba é rus sa me ri ca nen glish mas agra -

dam-lhe eflú vi os de Pa ris
A bom ba 
ofe re ce de ban de ja urâ nio puro, a tí tu lo de bo ni -

fi ca ção, áto mos de paz
A bom ba 
não terá tra ba lho com ar tes vi su a is, con cre tas

ou ta chis tas
A bom ba 
de se nha si na is de trân si to ul tre le trô ni cos para

pro te ger ve lhos e cri an ci nhas 
A bom ba 
não ad mi te que nin guém se dê ao luxo de mor -

rer de cân cer.
A bom ba 
é cân cer
A bom ba
vai à Lua, as so via e vol ta.

A bom ba 
re duz ne u tros e ne u tri nos, e aba na-se com o le -

que da re a ção em ca de ia 
A bom ba 
está abu san do da gló ria de ser bom ba
A bom ba
não sabe quan do, onde e por que vai ex plo dir,

mas pre li ba o ins tan te ine fá vel 
A bom ba 
fede
A bom ba 
é vi gi a da por sen ti ne las pá vi das em tor reões de

car to li na.
A bom ba
com ser uma bes ta con fu sa dá tem po ao ho -

mem para que se sal ve
A bom ba
não des tru i rá a vida
O ho mem
(te nho es pe ran ça) li qui da rá a bom ba.

Sr. Pre si den te Car los Pa tro cí nio, é im por tan te
que o Pre si den te Ge or ge Bush, o povo nor te-ame ri -
ca no e os con gres sis tas que hoje es tão sen do pres -
si o na dos pelo pre si den te dos Esta dos Uni dos re cor -
dem-se das pa la vras de Mar tin Lut her King, in clu si -
ve das pa la vras que todo o povo nor te-ame ri ca no,
so bre tu do os jo vens, can ta va, nos anos 60, para fa -
lar do ab sur do da con ti nu a ção da guer ra do Vi et nã.

Re fi ro-me, Sr. Pre si den te, à bela can ção de Bob
Dylan, Blo win’ in the wind, que tan tas pes so as,
como Joan Baez e Bob Dylan can ta vam e fa zi am as
pes so as can ta rem em todo o mun do, in clu si ve no
Bra sil.

Di zia a can ção:

Qu an tas es tra das pre ci sa rá um ho -
mem ca mi nhar até que fi nal men te você pos -
sa cha má-lo de ho mem?

Sim, quan tos ma res pre ci sa rá uma ga -
i vo ta bran ca na ve gar até que fi nal men te
pos sa des can sar na are ia?

Sim, quan tas ve zes pre ci sa rão as ba -
las de ca nhão vo a rem até que fi nal men te
pos sam ser si len ci a dos?

A res pos ta, meu ami go, está sen do so -
pra da pelo ven to.

A res pos ta está sen do so pra da pelo
ven to.
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Qu an tas ve zes pre ci sa rá um ho mem
olhar para cima até que fi nal men te ele pos -
sa ver o céu?

Sim, quan tos ou vi dos pre ci sa rão o ho -
mem ter até que fi nal men te pos sa ou vir o
povo cho rar?

Sim, quan tas mor tes pre ci sa rão ha ver
até que fi nal men te se per ce ba que mu i tas
pes so as já mor re ram?

A res pos ta, meu ami go, está sen do so -
pra da pelo ven to.

A res pos ta está sen do so pra da pelo
ven to.

Qu an tos anos pre ci sa rá uma mon ta -
nha exis tir até que fi nal men te pos sa ser la -
va da para o mar?

Sim, e quan tos anos pre ci sa rão as
pes so as exis ti rem até que fi nal men te a li -
ber da de lhes seja per mi ti da?

Sim, e quan tas ve zes pre ci sa rá um ho -
mem vol tar a sua ca be ça fin gin do que não
está ven do as co i sas?

A res pos ta está sen do so pra da pelo
ven to.

A res pos ta está sen do so pra da pelo
ven to.

Sei, Sr. Pre si den te, que não é cos tu me os Se na -
do res can ta rem nes te re cin to, mu i to me nos em in -
glês, mas, se V. Exª me per mi tir uma cer ta li ber da de,
en cer ra rei meu pro nun ci a men to can tan do essa bela
can ção, na es pe ran ça de que o Pre si den te Ge or ge
Bush, lá da Casa Bran ca, e a em ba i xa do ra Don na
Hri nak, que tem sido mu i to sim pá ti ca com to dos os
nos sos can di da tos a Pre si den te, in clu si ve re ce beu
Luiz Iná cio Lula da Sil va para uma con ver sa, ou çam e
pe çam ao seu go ver no para ou vir me lhor as re co men -
da ções de Mar tin Lut her King Jr. e esta bela can ção,
que tem va lor uni ver sal e hu ma ni tá rio.

How many ro ads must a man walk
down

Be fo re you call him a man?
Yes, ‘n’ how many seas must a whi te

dove sail
Be fo re she sle eps in the sand?
Yes, ‘n’ how many ti mes must the can -

non balls fly
Be fo re they’re fo re ver ban ned?
The ans wer, my fri end, is blo win’ in the

wind,
The ans wer is blo win’ in the wind.
How many ti mes must a man look up

Be fo re he can see the sky?
Yes, ‘n’ how many ears must one man

have
Be fo re he can hear pe o ple cry?
Yes, ‘n’ how many de aths will it take till

he knows
That too many pe o ple have died?
The ans wer, my fri end, is blo win’ in the

wind,
The ans wer is blo win’ in the wind.
How many ye ars can a moun ta in exist
Be fo re it’s was hed to the sea?
Yes, ‘n’ how many ye ars can some pe -

o ple exist
Be fo re they’re al lo wed to be free?
Yes, ‘n’ how many ti mes can a man

turn his head,
Pre ten ding he just do esn’t see?
The ans wer, my fri end, is blo win’ in the

wind,
The ans wer is blo win’ in the wind.

(Pal mas.)
Sr. Pre si den te, gos ta ria de in for mar que quan do

pro fe ri uma pa les tra so bre a le gi ti ma ção da ren da bá -
si ca nos pa í ses em de sen vol vi men to, o caso do Bra -
sil, se ma na pas sa da, em Jo ha nes bur go, para a co a li -
zão em fa vor de uma ren da bá si ca na Áfri ca do Sul,
ha via, in clu si ve, a pre sen ça de inú me ros De pu ta dos
do Con gres so Na ci o nal sul-afri ca no. Fiz ba si ca men te
a mes ma pa les tra que pre pa rei para apre sen tar, na
pró xi ma se ma na, no IX Con gres so Inter na ci o nal da
Rede Eu ro péia da Ren da Bá si ca, que se re a li za rá em 
Ge ne bra, na Su í ça, de 12 a 14 de se tem bro.

Sr. Pre si den te, so li ci to au to ri za ção para que seja
re gis tra da nos Ana is, como par te do meu pro nun ci a -
men to, a ín te gra da mi nha pa les tra, que con clui jus ta -
men te com a can ção Blo wing in the Wind. Re que i ro
ain da que o meu pro nun ci a men to seja en vi a do à Emba -
i xa do ra ame ri ca na, Don na Hri nak, para que ela pos sa
re fle tir so bre as pa la vras pro nun ci a das, in clu si ve em re -
la ção à bela po e sia de Car los Drum mond de Andra de,
um dos nos sos ma i o res po e tas, em que con cla ma a hu -
ma ni da de a ex tin guir a bom ba, e faça che gá-la às mãos 
do Pre si den te Ge or ge W. Bush.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.

Exª será aten di do na for ma re gi men tal.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE

REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inse ri do no ter mos do art. 210 do Re gi men -
to Inter no.)
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Eu Te nho um So nho

Mar tin Lut her King, Jr.

Eu es tou fe liz de me jun tar hoje a vo cês na que la
que fi ca rá na his tó ria como a ma i or de mons tra ção em 
fa vor da li ber da de na his tó ria de nos sa na ção.

Há 100 anos atrás, um gran de ame ri ca no, sob
cuja som bra sim bó li ca nós es ta mos hoje, as si nou a
Pro cla ma ção da Eman ci pa ção. Esse mo men to so de -
cre to tor nou-se uma gran de fon te de luz para mi lhões
de es cra vos ne gros que ha vi am sido que i ma dos nas
cha mas de ca us ti can te in jus ti ça. Veio como o ale gre
ra i ar do ama nhe cer que aca bou com a lon ga no i te de
sua ca ti vi da de.

Mas, cem anos de po is, o ne gro ain da não é li vre; 
cem anos de po is, a vida do ne gro é ain da tris te men te
mu ti la da pe las for mas de se gre ga ção e pe las cor ren -
tes da dis cri mi na ção; cem anos de po is, o ne gro vive
numa iso la da ilha de po bre za em meio a um vas to
oce a no de pros pe ri da de ma te ri al; cem anos de po is o
ne gro ain da de fi nha pe los can tos da so ci e da de ame -
ri ca na e se en con tra exi la do em sua pró pria ter ra.

Assim nós vi e mos hoje aqui para dra ma ti zar
uma con di ção ver go nho sa. De cer to modo, vi e mos à
ca pi tal de nos sa na ção para des con tar um che que.
Qu an do os ar qui te tos de nos sa re pú bli ca es cre ve ram
as pa la vras mag ní fi cas da Cons ti tu i ção e da De cla ra -
ção de Inde pen dên cia, eles es ta vam as si nan do uma
nota pro mis só ria de que todo ame ri ca no se tor na ria
her de i ro. Essa nota era a pro mes sa de que to dos os
ho mens, sim, ne gros as sim como bran cos, te ri am ga -
ran ti dos os di re i tos ina li e ná ve is à vida, à li ber da de e à 
bus ca da fe li ci da de.

É ób vio hoje que a Amé ri ca não pa gou essa
nota pro mis só ria no que con cer ne aos seus ci da dãos
de cor. Ao in vés de hon rar essa obri ga ção sa gra da, a
Amé ri ca deu ao povo ne gro um che que sem fun dos;
um che que que foi de vol vi do com a ano ta ção: “fun dos 
in su fi ci en tes”. Nós nos re cu sa mos a acre di tar que há
fun dos in su fi ci en tes na gran de ca i xa for te de opor tu -
ni da des des ta na ção. E as sim vi e mos para des con tar
esse che que, um che que que vai nos as se gu rar as ri -
que zas da li ber da de e a se gu ran ça da jus ti ça.

Nós tam bém vi e mos a esse lu gar sa gra do para
re cor dar a Amé ri ca da in ten sa ur gên cia do mo men to.
Esse não é o tem po de nos dar mos ao luxo de nos
acal mar ou de to mar mos a dro ga tran qüi li za do ra do
gra du a lis mo. Ago ra é a hora de tor nar mos re a is as
pro mes sas da de mo cra cia; ago ra é a hora de nos le -
van tar mos do vale es cu ro e de so la do da se gre ga ção
para o ca mi nho ilu mi na do de sol da jus ti ça ra ci al; ago -
ra é o mo men to de le van tar nos sa na ção das are i as
mo ve di ças da in jus ti ça so ci al para a ro cha só li da da
fra ter ni da de; ago ra é o mo men to de fa zer da jus ti ça
uma re a li da de para to das as cri an ças de Deus. Se ria

fa tal para a na ção não per ce ber a ur gên cia do mo -
men to. O ve rão abra sa dor do le gí ti mo des con ten ta -
men to do ne gro não pas sa rá até que haja um ou to no
re vi go ran te de li ber da de e igual da de.

1963 não é um fim, mas um co me ço. E aque les
que es pe ram que os ne gros pre ci sa vam ex pe lir a sua
ener gia e ago ra fi ca rão con ten tes, vão ter um rude
des per tar se a na ção vol tar à sua ro ti na ha bi tu al.

Não ha ve rá des can so nem tran qüi li da de na
Amé ri ca até que o ne gro con si ga ga ran tir seus di re i -
tos à ci da da nia. Os tur bi lhões da re vol ta con ti nu a rão a 
sa cu dir as fun da ções de nos sa na ção até que sur ja o
dia bri lhan te da jus ti ça.

Mas há algo que eu pre ci so fa lar para o meu
povo que está no li mi ar ca lo ro so que nos leva para o
pa lá cio da jus ti ça. No pro ces so de ga nhar nos so lu gar 
de di re i to nós não po de mos ser cul pa dos de ações er -
ra das.

Não va mos sa tis fa zer nos sa sede de li ber da de
be ben do do cá li ce da amar gu ra e do ódio. Pre ci sa -
mos sem pre con du zir nos sa luta no pla no alto da dig -
ni da de e da dis ci pli na. Nós não po de mos de i xar nos -
so pro tes to cri a ti vo de ge ne rar em vi o lên cia fí si ca. To -
das às ve zes e a cada vez nós pre ci sa mos al can çar
as al tu ras ma jes to sas de con fron tar a for ça fí si ca com 
a for ça da alma.

A ma ra vi lho sa nova mi li tân cia na qual se en ga -
jou a co mu ni da de ne gra não pode nos le var a des con -
fi ar de todo o povo bran co, pois mu i tos de nos sos ir -
mãos bran cos, como evi den ci a do por sua pre sen ça
aqui hoje, vi e ram a per ce ber que o seu des ti no está
in te i ra men te li ga do ao nos so des ti no e vi e ram a per -
ce ber que a sua li ber da de está inex tri ca vel men te li ga -
da à nos sa li ber da de. Esse ata que que nós com par ti -
lha mos mon ta dos para to mar de as sal to as bas ti lhas
da in jus ti ça pre ci sa ser car re ga da por um exér ci to bir -
ra ci al. Nós não po de mos an dar sós.

Enquan to ca mi nha mos, pre ci sa mos nos com -
pro me ter a sem pre mar char para a fren te. Não po de -
mos re tro ce der. Há aque les que es tão per gun tan do
aos de vo tos dos di re i tos ci vis, “Qu an do vo cês es ta rão 
sa tis fe i tos?” Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to o ne gro es ti ver sen do ví ti ma dos hor ro res
in di zí ve is da bru ta li da de po li ci al.

Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos en quan -
to nos sos cor pos, pe sa dos com a fa di ga da vi a gem,
não pu de rem se hos pe dar nos mo téis de nos sas
auto-es tra das e nos ho téis de nos sas ci da des. Nós
nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos en quan to a mo bi li -
da de bá si ca do ne gro for a de ir de um gue to me nor
para um ma i or.

Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos en quan -
to nos sas cri an ças fo rem des pro vi das de sua auto-es -
ti ma e rou ba das de sua dig ni da de por pla cas que es -
tam pam “ape nas para bran cos”. Nós não po de re mos
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es tar sa tis fe i tos en quan to um ne gro no Mis sis si pi não
pu der vo tar e um ne gro em Nova York acre di tar que
ele não tem qual quer mo ti vo para vo tar. Não, nós não
es ta mos sa tis fe i tos, e nós não es ta re mos sa tis fe i tos
até que a jus ti ça es cor ra como as águas e a in te gri da -
de, como uma po de ro sa cor ren te.

Eu não es tou des con si de ran do que mu i tos de
vo cês vi e ram aqui de po is de ex ces si vas pro va ções e
tri bu la ções. Alguns de vo cês che ga ram aqui de po is
de re cen te men te es ta rem em ce las es tre i tas das pri -
sões. Alguns de vo cês vi e ram de áre as onde a sua
ba ta lha pela li ber da de os de i xou aba ti dos pe las tem -
pes ta des de per se gui ção e aba la dos pe los ven tos da
bru ta li da de po li ci al. Vo cês têm sido os ve te ra nos do
so fri men to cri a ti vo. Con ti nu em a tra ba lhar com a fé de 
o so fri men to não me re ci do é re den tor.

Vol tem para o Mis sis si pi, vol tem para o Ala ba -
ma, vol tem para a Ca ro li na do Sul; vol tem para a Ge -
or gia; vol tem para a Lu i siâ nia; vol tem para as fa ve las
e gue tos das ci da des do nor te, sa ben do que de al gu -
ma ma ne i ra essa si tu a ção pode, e será mo di fi ca da.
Não fi que mos ato la dos no vale do de ses pe ro.

Assim eu lhes digo, meus ami gos, que mu i to
em bo ra nós te nha mos que en fren tar as di fi cul da des
de hoje e de ama nhã, eu ain da te nho um so nho. É um
so nho pro fun da men te en ra i za do no so nho ame ri ca no 
de que um dia essa na ção vai se le van tar e vi ver ple -
na men te o ver da de i ro sen ti do de seu cre do – nós
acre di ta mos que es sas ver da des são evi den tes por si 
pró pri as, que to dos os ho mens são cri a dos igua is.

Eu te nho um so nho que um dia nos mor ros ver -
me lhos da Ge or gia, os fi lhos de ex-es cra vos e os fi -
lhos de ex-do nos de es cra vos se rão ca pa zes de se
sen tar jun tos na mesa da fra ter ni da de.

Eu te nho um so nho que um dia, mes mo o Esta -
do de Mis sis si pi, um es ta do su fo ca do pelo ca lor da in -
jus ti ça, su fo ca do pelo ca lor da opres são, será trans -
for ma do num oá sis de li ber da de e de jus ti ça.

Eu te nho um so nho que meus qua tro fi lhos pe -
que nos vi ve rão um dia numa na ção onde eles não se -
rão jul ga dos pela cor de sua pele mas pelo con te ú do
de seu ca rá ter. Eu te nho hoje um so nho!

Eu te nho um so nho que um dia, lá em ba i xo no
Ala ba ma, com seus ra cis tas vi ci o sos, com o seu go -
ver na dor ten do seus lá bi os go te jan do com as pa la -
vras de in ter po si ção e de anu la ção, que um dia, ali
mes mo no Ala ba ma, me ni nos ne gros e me ni nas ne -
gras se rão ca pa zes de se dar às mãos com me ni nos
bran cos e me ni nas bran cas como ir mãs e ir mãos. Eu
te nho um so nho hoje!

Eu te nho um so nho que um dia todo o vale será
ele va do, todo mor ro e toda mon ta nha será re ba i xa da,
os lu ga res aci den ta dos se rão tor na dos pla nos, os lu ga -
res tor tu o sos se rão tor na dos re tos e a gló ria do Se nhor
será re ve la da e to dos, jun tos, ve rão isto acon te cer.

Essa é a nos sa es pe ran ça. Essa é a fé com a
qual eu vol to para o sul.

Com essa fé nós po de re mos ex tra ir da mon ta -
nha do de ses pe ro uma pe dra de es pe ran ça. Com
essa fé nós se re mos ca pa zes de trans for mar as de -
sa fi na das dis cor dân ci as de nos sa na ção em uma bo -
ni ta sin fo nia de fra ter ni da de.

Com essa fé nós se re mos ca pa zes de tra ba lhar
jun tos, de re zar jun tos, de lu tar jun tos, de ir mos para a 
ca de ia jun tos, de le van tar mos jun tos para lu tar mos
pela li ber da de, sa ben do que um dia se re mos li vres.
Esse será o dia em que to das as cri an ças de Deus se -
rão ca pa zes de can tar com um novo sen ti do – “Meu
país é de você; doce ter ra da li ber da de; de você eu
can to; ter ra onde meus pais mor re ram, ter ra do or gu -
lho dos pe re gri nos; de to dos os la dos das mon ta nhas, 
de i xai a li ber da de soar” – e se for para a Amé ri ca se
tor nar uma gran de na ção, isto pre ci so se tor nar uma
ver da de.

Por tan to de i xai a li ber da de soar dos pro di gi o sos 
pi cos dos mor ros de New Hamp shi re.

De i xai a li ber da de soar das po de ro sas mon ta -
nhas de Nova York.

De i xar a li ber da de soar dos ele va dos Alleg he ni -
es da Pen sil vâ nia.

De i xai a li ber da de soar dos pi cos en vol tos de
neve das Mon ta nhas Ro cho sas do Co lo ra do.

De i xai a li ber da de soar das co li nas che i as de
cur vas da Ca li fór nia.

Mas não ape nas isto.
De i xai a li ber da de soar da Mon ta nha Ro cho sa

da Ge or gia.
De i xai a li ber da de soar da Mon ta nha de Obser -

va ção do Ten nes see.
De i xai a li ber da de soar de todo mor ro do Mis sis -

si pi, de to dos os la dos das mon ta nhas, de i xai a li ber -
da de soar.

E quan do nós de i xar mos a li ber da de soar,
quan do nós a de i xar mos soar em to das as vi las e vi la -
re jos, em to das as ci da des e es ta dos, nós po de re mos 
ver mais de pres sa a che ga da do dia em que to das as
cri an ças de Deus – ho mens ne gros e ho mens bran -
cos, ju de us e gen tis, ca tó li cos e pro tes tan tes — se rão 
ca pa zes de se da rem às mãos e can ta rem as pa la -
vras da que le ve lho hino es pi ri tu al ne gro, “Fi nal men te
a  li ber da de; fi nal men te a li ber da de; gra ças a Deus
todo po de ro so, nós so mos fi nal men te li vres.”
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O Sr. Car los Pa tro cí nio, de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edu ar do Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Car los Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Su plicy, Srªs e Srs.
Se na do res, de ve ría mos ter tido, hoje, uma pla téia in -
ten sa para ou vir a bela can ção que V. Exª can tou.
Nós, que achá va mos que, na fa mí lia, só ha via um
gran de can tor, hoje, pu de mos apre ci ar uma ver da de i -
ra ma ra vi lha, uma can ção lin da que pre ga a paz. E ela 
é mu i to ne ces sá ria nes te exa to mo men to, quan do já
se pre ten de ini ci ar uma nova guer ra.

Pa ra béns a V. Exª!
Mas, Sr. Pre si den te, gos ta ria de cha mar a aten -

ção das au to ri da des bra si le i ras e de todo o povo para
um pe ri go que pa i ra nos céus do Bra sil. Re fi ro-me à
avi a ção co mer ci al bra si le i ra, a avi a ção ci vil bra si le i ra.
Du ran te o ano pas sa do e no de cor rer des te ano, por
vá ri as ve zes, nós – al guns Se na do res – fi ze mos uma
pe que na co mis são para fa zer ver ao Go ver no Fe de -
ral, de ma ne i ra es pe ci al ao Mi nis tro do De sen vol vi -
men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Emba i xa dor
Sér gio Ama ral, o pe ri go que ron da os pas sa ge i ros da
avi a ção aé rea co mer ci al do Bra sil.

O que acon te ce, Sr. Pre si den te, é que es sas
com pa nhi as es tão li te ral men te fa li das. Já há al gum
tem po isso nos pre o cu pa. V. Exª sabe mu i to bem que
a con se qüên cia fi nal dis so se rão aci den tes fa ta is, que 
cer ta men te ad vi rão por fal ta de ma nu ten ção nas ae -
ro na ves des sas inú me ras com pa nhi as.

To dos to ma ram co nhe ci men to, na úl ti ma se ma -
na, dos três aci den tes aé re os ocor ri dos no nos so
País, sen do que um, in fe liz men te, com ví ti mas fa ta is e 
os ou tros dois, pou sos de emer gên cia. Tudo isso se
deve à fal ta de ma nu ten ção das nos sas ae ro na ves.
Por quê? Por que a re po si ção de pe ças é fe i ta nor mal -
men te via im por ta ção de equi pa men tos e a su bi da do
dó lar vem fa zen do com que al gu mas em pre sas de i -
xem de fa zer a ma nu ten ção pe rió di ca das ae ro na ves.

Assim, cha mo a aten ção para este as sun to, que
já foi uma pre o cu pa ção do Se na do, atra vés da sua
co mis são, da qual fa zem par te os Se na do res José
Agri pi no, Ge ral do Melo, eu, en tre ou tros: a ma nu ten -
ção des sas ae ro na ves.

Hoje, to ma mos co nhe ci men to, com mu i ta sa tis -
fa ção, do “pa co te” de aju da às em pre sas aé rea, que
irão ga nhar qua se R$1 bi lhão. As me di das pas sam
pelo per dão da dí vi da de pelo me nos R$500 mi lhões

do PIS/Co fins, en tre 1988 e 1999; eco no mia de, no
mí ni mo, R$300 mi lhões com se gu ro con tra o ter ro ris -
mo, cujo ris co de até US$1 bi lhão que era pago pe las
em pre sas foi as su mi do pelo Go ver no Fe de ral; eco no -
mia de R$68 mi lhões com re du ção da car ga tri bu tá ria
– o Go ver no aca bou com o im pos to de ren da re ti do na 
fon te das em pre sas aé re as até de zem bro de 2003
(cer ca de R$50 mi lhões); re du ziu a zero da alí quo ta
do IOF so bre se gu ro de res pon sa bi li da de ci vil que,
an tes, era de 7,05%; am pli ou os ca sos de isen ção de
im pos tos de im por ta ção de pe ças e par tes dos
aviões; di mi nu iu o pra zo de de sem bar que de pe ças
im por ta das, o que per mi te às em pre sas re du zi rem
seus es to ques.

No meio de tudo isso, res sal ta mos a ine fi ciên cia
de al gu mas em pre sas. E aqui faço uma alu são es pe -
ci al à com pa nhia Nor des te, uma sub si diá ria da Va rig.
So bre tu do em li nhas para as ci da des in te ri o ra nas do
Bra sil, aque las ci da des de me nor por te, pa re ce que os
pas sa ge i ros são tra ta dos de ma ne i ra gros se i ra. Nos
vôos que saem de Bra sí lia ou de Go iâ nia ou de Belo
Ho ri zon te para a ci da de Pal mas ou Ara gua í na, no To -
can tins e Tu cu ruí, no Pará, exis te um ver da de i ro des -
ca so com o aten di men to aos pas sa ge i ros. A ex ce ção
pas sou a re gra. Pa re ce que, ago ra, com uma re for mu -
la ção do se tor de avi a ção ci vil, exi gi da pelo Mi nis té rio
do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, a
Va rig pas sa a ser so men te uma Com pa nhia.

É bom que os ór gãos de de fe sa do con su mi dor,
os ór gãos en car re ga dos de nor ma ti zar a avi a ção ci vil
no Bra sil, de ma ne i ra es pe ci al o DAC, es te jam aten -
tos para que es sas li nhas pas sem a ser re gu la res,
não fi quem mu dan do to dos os dias e não se jam can -
ce la dos tan tos vôos como vem acon te cen do.

É raro o dia em que esse vôo da Nor des te fun ci -
o na nor mal men te. São pas sa ge i ros es pe ran do nos
ae ro por tos por um ou dois dias, por que o vôo é can -
ce la do com a ma i or fa ci li da de. Há pes so as que che -
gam a per der a for ma tu ra de fi lhos. Per di a for ma tu ra
da mi nha fi lha, aqui, em Bra sí lia, no cur so de jor na lis -
mo. O avião che gou à mi nha ci da de e co mu ni ca ram
que ha via um pro ble ma na ba te ria. Por tan to, não po -
de ria de co lar; pre ci sa va de um me câ ni co.

Estou cha man do a aten ção para esse fato por -
que isso já ocor reu mais de dez ve zes, e o nor mal é
que as pes so as, quan do re cla mam com o co mis sa ri a -
do de bor do, se jam mal tra ta das, se jam tra ta das como 
ter ro ris tas, ame a ça das de ter que sair do vôo.

Faço este re gis tro em nome do povo do meu
Esta do do Pará, que tem sido mal tra ta do cons tan te -
men te pela li nha Nor des te, quan do re cla ma dos de fe -
i tos do avião – – e va mos apro ve i tar o fato de os de fe i -
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tos ain da se rem em ter ra, para que não ve nha mos a
as sis tir ca tás tro fes e mais ca tás tro fes.

Mu i tas em pre sas aé re as es tão ope ran do com
ae ro na ves mu i to ve lhas e não fa zem a de vi da ma nu -
ten ção. Pen so eu, por exem plo, que aque le avião que
ater ris sou, emer gen ci al men te, em Bi ri güi, no Esta do
de São Pa u lo, foi por va za men to de com bus tí vel. Ain -
da não te mos o re sul ta do da ins pe ção da ca i xa-pre ta,
mas deve ser va za men to de com bus tí vel, por que o
avião de co lou to tal men te abas te ci do e, em pou cos
mi nu tos, já se en con tra va sem com bus tí vel.

Sr. Pre si den te, é para isso que eu gos ta ria de
cha mar a aten ção.

Lou vo a ati tu de do Pre si den te, que im plan tou o
ProAr – Pro gra ma de Apo io à Re es tru tu ra ção do Sis -
te ma da Avi a ção Ci vil Bra si le i ra. O Go ver no per de rá
mais de R$1 bi lhão, e es sas com pa nhi as ga nha rão
mu i to com o ProAr. Isso é di nhe i ro do povo!

Por tan to, peço à avi a ção ci vil bra si le i ra que,
cada vez mais, dê a aten ção que todo pas sa ge i ro me -
re ce.

Sr. Pre si den te, que ro agra de cer, de ma ne i ra es -
pe ci al, ao Mi nis tro Sér gio Ama ral, que nos aten deu
três ou qua tro ve zes em seu ga bi ne te. A co mis são do
Se na do foi in ter ce der pe las avi a ções ci vil e co mer ci al
do nos so País. O Bra sil está abrin do mão de vá ri os
im pos tos por que eles es ta vam pre ju di can do a com -
pe ti ti vi da de da avi a ção com a avi a ção in ter na ci o nal.
O Co fins, o PIS e ou tros im pos tos cer ta men te se rão
ba ni dos, in clu si ve ha ve rá isen ção do Impos to de Ren -
da na fon te e nos fi nan ci a men tos, por meio do
BNDES, e as sim por di an te.

Cre io que te mos mo ti vos para pre ver que a avi a -
ção aé rea, em nos so País, vai me lho rar, e ela já co -
me çou a dar si na is po si ti vos, por que as ações da Va -
rig, nes ta se ma na, já ti ve ram uma alta sig ni fi ca ti va.

Qu e ro cha mar a aten ção das au to ri da de, mais
uma vez, para que fis ca li zem ri go ro sa men te es sas
ae ro na ves, a fim de que não ve nham a ser a ca u sa de
gran des aci den tes.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. CARLOS PATROCÍNO (PTB – TO) –
Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (Blo co/PSDB
– TO) – No bre Se na dor Car los Pa tro cí nio Sil ve i ra,
dig no re pre sen tan te do nos so Esta do do To can tins
nes ta Casa, que ro lou var, mais uma vez, a pre sen ça
de V. Exª na tri bu na. V. Exª sem pre traz um tema im -
por tan te, seja quan do se re fe re ao nos so Esta do,

quan do faz uma aná li se glo bal da si tu a ção do nos so
País ou quan do tra ta de ma té ri as de cu nho in ter na ci -
o nal. V. Exª sem pre abor da, com mu i ta pro pri e da de,
te mas que con si de ro da ma i or im por tân cia que são
tra ta dos nes ta Casa, que, na ver da de, re pre sen ta os
Esta dos bra si le i ros, o povo bra si le i ro e cu i da dos in te -
res ses do nos so Esta do e tam bém da nos sa po pu la -
ção. Mais apro pri a do ain da, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio, é tra tar da ques tão da avi a ção ci vil no nos so País, 
no mo men to em que o Pre si den te da Re pú bli ca edi ta
essa me di da pro vi só ria ou que toma es sas pro vi dên -
ci as com re la ção a um pla no que ve nha a en con trar
so lu ções para vi a bi li zar a nos sa avi a ção ci vil. Se na -
dor Car los Pa tro cí nio, na con di ção de cli en te, de
usuá rio, de ci da dão e de con su mi dor, con cor do com a 
fal ta de cons tân cia, com as mu dan ças que es tão
ocor ren do. Enten do, na ver da de, que o pró prio mer -
ca do no nos so Esta do tal vez seja o ma i or res pon sá -
vel por es sas mu dan ças, uma vez que já hou ve, em
de ter mi na dos mo men tos, na ci da de de Por to Na ci o -
nal, como au xí lio à nos sa ca pi tal, flu xo mais in ten so.
De uma hora para ou tra, a nos sa Por to Na ci o nal de i -
xou de ser aten di da por vôos re gu la res em fun ção do
pró prio mer ca do. Com a re cen te ques tão do lago,
Por to Na ci o nal vol tou a ter um flu xo ma i or. A pró pria
ci da de de Ara gua í na é ou tro exem plo. Te mos o apo io
da ilu mi na ção, para a qual V. Exª tan to lu tou, e que
tem nos aju da do in clu si ve nos vôos de me nor es ca la.
Enten do que es sas mu dan ças são fe i tas em fun ção
do mer ca do, mas, na con di ção de con su mi do res, mu i -
tas ve zes elas nos pe gam des pre ve ni dos. Mu i tas ve -
zes, sa be mos que a ae ro na ve de i xa de pou sar por -
que che ga a in for ma ção de que há três ou qua tro pas -
sa ge i ros na que le vôo de cin co ho ras da ma nhã. Qu -
an tas ve zes o pe ga mos, Se na dor Car los Pa tro cí nio,
para es tar mos pre sen tes às ses sões?! Isso, na ver -
da de, de i xa o nos so con su mi dor sem o ser vi ço. Por
ou tro lado, cons ta to que es ta mos ten do um au men to
mu i to gran de. Hoje, há em Pal mas qua tro vôos di re -
tos. Os vôos de Ara gua í na aca bam de ser res ta be le -
ci dos, em fun ção do tra ba lho de V. Exª e da Pre fe i ta
Val de rez Cas te lo Bran co, que fez um ver da de i ro mo -
vi men to cí vi co com a as so ci a ção co mer ci al para que
Ara gua í na não de i xas se de ter o vôo da Va rig. Quem
sabe se to das es sas con si de ra ções de V. Exª po de ri -
am ser in se ri das numa me di da pro vi só ria, por exem -
plo, como con tra par ti da das pró pri as em pre sas a
esse so cor ro, que con si de ro jus to? Espe ro que o Go -
ver no pen se no se tor. Os ou tros pa í ses o fa zem nor -
mal men te com em pre sas pri va das, como o fez com
ban cos no nos so País. Isso tudo é mu i to fá cil ser cri ti -
ca do, mas tam bém, por aque les que en ten dem do as -
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sun to, é mu i to fá cil de ser com pre en di do. Bus ca mos a 
es ta bi li da de de to dos os se to res, já que so mos um
todo. Acre di to mu i to na es ta bi li da de do nos so País.
Cre io que qual quer go ver no terá essa res pon sa bi li da -
de, e já po de mos as sis tir a isso mes mo em fun ção
dos pró pri os go ver nos es ta du a is e das pre fe i tu ras:
an tes de pas sar pelo po der, a vi são é uma, mas, con -
vi ven do com a re a li da de, sa be mos que, às ve zes, um
con tra to emer gen ci al tem que ser fe i to, que a po pu la -
ção pre ci sa ser aten di da ou que te mos que trans for -
mar, mu dar al gu mas leis. É pre ci so que esse as sun to
seja abor da do com a fran que za e com a cons ciên cia
que V. Exª abor da. Con si de ro jus ta e pro ce den te as
re cla ma ções com re la ção ao aten di men to, sem de i -
xar tam bém de re co nhe cer o pi o ne i ris mo da que les
fun ci o ná ri os que es tão en fren tan do, ain da na im plan -
ta ção do sis te ma em nos so Esta do, de ter mi na das
con di ções. Aca ba mos de ina u gu rar o Ae ro por to Inter -
na ci o nal de Pal mas, que já fez o seu pri me i ro vôo in -
ter na ci o nal com o Prín ci pe Char les. Qu an tos anos os
fun ci o ná ri os fi ca ram lá, à be i ra da po e i ra? Os pi lo tos,
as pró pri as ae ro mo ças! Qu an to esse pes so al não so -
freu para nos aten der? É ló gi co que den tro de duas
pers pec ti vas: exis te a ques tão da em pre sa e do in te -
res se do pró prio ramo co mer ci al, mas exis te tam bém
o fun ci o ná rio sin di ca li za do, que so fre as con di ções de 
tra ba lho por es tar ser vin do numa re gião e ga nhan do
um sa lá rio se me lhan te àque les que es tão em São Pa -
u lo, Esta do do nos so Se na dor Edu ar do Su plicy – – e
pos so di zer no meu Esta do de São Pa u lo, por que
nas ci em Cam pi nas. Sei que o Se na dor Car los Pa tro -
cí nio é mi ne i ro, mas é tão to can ti nen se quan to eu me
sin to. Ao fi na li zar este lon go apar te, que ro di zer que V. 
Exª dá uma gran de con tri bu i ção ao abor dar este
tema, e po de mos fa zer uma re fle xão: seja na me di da
pro vi só ria ou nes sa fase de ne go ci a ção para esse so -
cor ro, que haja tam bém uma con tra par ti da des sas
em pre sas, prin ci pal men te s que ser vem ao nos so
Esta do, como a Tam e a pró pria Nor des te, para que a
so ci e da de saia efe ti va men te ga nhan do nes se pro -
ces so em que o Go ver no age com re la ção à avi a ção
ci vil no nos so País. Mu i to obri ga do, Se na dor Car los
Pa tro cí nio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agra de ço à V. Exª o apar te, como sem pre, mu i to
opor tu no.

Qu e ro di zer, emi nen te Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, que tam bém con cor da mos com o ProAr,
o apo io que é dado ago ra à avi a ção ci vil bra si le i ra, até 
por que o Se na do, an te ven do o que po de ria acon te -
cer, to mou as pro vi dên ci as de com pa re cer duas, três
ou qua tro ve zes, por meio de uma co mis são, pe ran te

o Go ver no Fe de ral so li ci tar esse so cor ro para as avi a -
ções ci vil e co mer ci al bra si le i ra. 

Os Esta dos Uni dos, após o dia 11 de se tem bro,
con ce de ram uma aju da de US$15 bi lhões às suas
em pre sas, em bo ra es sas so li ci tas sem US$24 bi -
lhões. Mes mo as sim, duas gi gan tes da avi a ção aé rea
ame ri ca na pe di ram con cor da ta, as sim, es pe ro que
essa aju da ve nha em boa hora.

Acre di to que o aten di men to seja um dos fa to res
de efi ciên cia que po de rá, cada vez mais, au men tar o
flu xo de pas sa ge i ros em nos so País. Nes se caso es -
pe cí fi co da li nha Nor des te, que aten de o in te ri or do
Pará, es pe rei que hou ves se pelo me nos dez ocor rên -
ci as de aban do no to tal do usuá rio, por isso o es tou re -
pre sen tan do e sen do seu por ta-voz.

É bem pro vá vel que al gu mas com pa nhi as es te -
jam de vol ven do aviões e que ro fa zer um ape lo para
que o Go ver no Fe de ral, ao dar esse apor te de ca pi tal, 
essa aju da, ze ran do dí vi das des sas em pre sas, exi ja
que as ci da des do in te ri or bra si le i ro tam bém se jam
aten di das pela avi a ção ci vil de boa qua li da de.

Por tan to, Sr. Pre si den te, fico sa tis fe i to com as
pro vi dên ci as to ma das pelo Mi nis tro Sér gio Ama ral,
cer ta men te em nome do Go ver no Fe de ral, pois as
com pa nhi as aé re as te rão a pos si bi li da de de sair da
si tu a ção fa li men tar em que se en con tram, ga nhan do
con di ções de com pe ti ti vi da de com a avi a ção in ter na -
ci o nal.

Sr. Pre si den te, para en cer rar a mi nha par ti ci pa -
ção, gos ta ria de di zer que não es tou com in ve ja de
ne nhum can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Mu i to
pelo con trá rio, che go até a me com pa de cer de les.
Vejo al guns pro me ten do mu i tas co i sas e, por isso,
gos to mu i to da can di da tu ra de Ciro Go mes, por que é
quem tem mais o pé no chão, es tu dou bem a eco no -
mia do País, já foi Mi nis tro da Fa zen da e não está fa -
zen do es sas pro mes sas mi ra bo lan tes.

No bre Pre si den te Edu ar do Su plicy, no ano de
2002, o or ça men to de in ves ti men tos no GMD-4 é de
R$18,811 bi lhões, en quan to que o de 2003 será de
R$7,35 bi lhões. Além do mais, nós sa be mos que o
FMI já não está con cor dan do com um su pe rá vit pri -
má rio da or dem de 3,75% do PIB, exi gin do que ele
seja de 3,90%. O Bra sil está con cor dan do que seja de 
3,88% e, evi den te men te, os re cur sos para in ves ti -
men to em nos so País se rão ain da mais di mi nu í dos,
por que sei que vão ti rar cer ca de R$1,6 bi lhão.

Sr. Pre si den te, no clí max da re fre ga po lí ti ca al ta -
men te de mo crá ti ca, que ro di zer que até te nho pena
dos can di da tos, por que o fu tu ro Pre si den te da Re pú -
bli ca será um mero or de na dor de des pe sas, um gran -
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de des pa chan te, pois me pa re ce que não ha ve rá a
me nor pos si bi li da de de se fa ze rem in ves ti men tos
nes te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, ve nho à tri bu na, nes te fi nal de ses são, para
trans mi tir um ape lo ao tra di ci o nal ami go do Esta do do 
To can tins, Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,
ao Mi nis tro dos Trans por tes e às au to ri da des en vol vi -
das com a na ve ga bi li da de do rio To can tins.

É do co nhe ci men to des ta Casa, Sr. Pre si den te,
e do País como um todo que já há al gum tem po ina u -
gu ra mos a usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, no rio To -
can tins, cons tru í da em três anos e três me ses. Se eu
não es ti ver en ga na do, a usi na que foi cons tru í da no
me nor es pa ço de tem po, an tes dela, de mo rou dez
anos. Por to Pri ma ve ra, se não me en ga no, foi cons -
tru í da em de zo i to anos; Xin gó, em mais de vin te anos, 
e o re sul ta do de tudo isso foi a cri se que atra ves sa -
mos, que co me çou no ano pas sa do.

A usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, já ina u gu ra -
da, foi cons tru í da an tes de se fa lar na pers pec ti va da
cri se, de po is de Tu cu ruí, de Ser ra da Mesa e da ina u -
gu ra ção de Ca na bra va, e ain da te re mos cin co ou tras
usi nas hi dre lé tri cas no nos so rio To can tins. Essa é
uma ex tra or di ná ria con tri bu i ção da nos sa re gião, não
só para a cri se mas, tam bém, para a re to ma da do
cres ci men to do nos so País.

No meu en ten di men to, o pla ne ja men to des sa
ques tão não vem de um Go ver no, mas de dé ca das, e
es ta mos mu i to atra sa dos na nos sa vi são em re la ção
à água. Se o pe tró leo teve uma de ter mi na da im por -
tân cia no sé cu lo pas sa do, cer ta men te – e isso não
sou eu quem diz, mas a pró pria Orga ni za ção das Na -
ções Uni das que pre vê e teme –, em me a dos des te
sé cu lo, te re mos uma guer ra em fun ção da ques tão
es tra té gi ca das águas. Assim, ima gi nem a im por tân -
cia do Bra sil, de ten tor de 27% da água doce des te
Pla ne ta.

Sem dú vi da ne nhu ma, ti ve mos uma vi são de
uma pers pec ti va me nor com re la ção ao uso múl ti plo
das águas. Ora, lem bra mos nos sos rios para, fun da -
men tal men te, pen sar mos na ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, mas exis tem as ques tões da pis ci cul tu ra, da ir ri -
ga ção e do abas te ci men to da pró pria po pu la ção.

Cons tru í mos a usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães
com o in tu i to de que já fos se fe i ta com a eclu sa, mas
isso está ocor ren do ago ra. Essa eclu sa tem, Sr. Pre si -
den te, 8 mi lhões já em pe nha dos no Mi nis té rio dos
Trans por tes, a obra está em an da men to e che gou a
ter 2 mil ope rá ri os, no iní cio. Atu al men te, tem 300,
por que o di nhe i ro foi em pe nha do mas não li be ra do.

A usi na está fun ci o nan do em sua ple ni tu de e
isso está aju dan do in clu si ve Bra sí lia, gra ças à vi são
do ex-Go ver na dor Cris tó vam. Todo o sis te ma de
ener gia, da ge ra ção ao con su mi dor, foi pri va ti za do
em 1989, an tes ain da da que da do Muro de Ber lim,
mas o ex-Go ver na dor Cris tó vam Bu ar que fez com
que a CEB fos se uma das aci o nis tas, um dos in te -
gran tes do con sór cio para a cons tru ção da usi na Luiz
Edu ar do Ma ga lhães.

Por tan to, Bra sí lia, hoje, está ten do essa ener gia
a um cus to ex tra or di ná rio, num mo men to mu i to im -
por tan te, por que S. Exª não teve o pre con ce i to de li -
dar com o se tor pri va do numa área im por tan te, já que
não ha via di nhe i ro do Go ver no Fe de ral para esse in -
ves ti men to. Então, foi a nos sa so lu ção.

Mas ve jam: cons tru í mos a usi na Luiz Edu ar do
Ma ga lhães, com o es for ço de nos so povo, a ini ci a ti va
pri va da, o Go ver no, e fi ze mos lá a es ca di nha dos pe i -
xes, por tan to, a pi ra ce ma não foi pre ju di ca da. Entre -
tan to, não foi cons tru í da a eclu sa, que está sen do fe i -
ta. Só para se ter uma idéia, Se na dor Edu ar do Su plicy 
– con si de ro V. Exª um dos mais bem in for ma dos, um
dos ma i o res es tu di o sos da pro ble má ti ca eco nô mi ca e 
so ci al des te País, e eu não me atre ve ria a fa zer qual -
quer aná li se eco nô mi ca pe ran te V. Exª, um dos ma i o -
res co nhe ce do res des sa re a li da de na ci o nal –, te mos,
no en tor no des sa re gião do To can tins, o Pro je to rio For -
mo so, uma das ma i o res áre as ir ri ga das do mun do, com
ar roz e soja. Há, em Bar re i ras, um Pro de cer, com plan ti -
os de soja, de café, e tam bém na re gião de Pa ra ca tu.
Mas, em Pe dro Afon so, na be i ra do rio To can tins, há um
gran de Pro de cer, tam bém ava li za do pelo Go ver no do
Esta do do To can tins, que está pro du zin do soja. E qual é
o gran de pro ble ma da soja e de tudo o que é pro du zi do
na que la re gião? É o trans por te. Te mos que trans por tar
es ses pro du tos, fazê-los pas se ar pelo as fal to, por meio
de trans por te ro do viá rio, por mais de três mil qui lô me -
tros até che gar a Ita qui, no Ma ra nhão, ou ao por to de
San tos, o que é um ab sur do.

A fer ro via Nor te-Sul já está no ter ri tó rio to can ti -
nen se. Se cons tru ir mos e ter mi nar mos a obra da
eclu sa da usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, per mi ti re -
mos que o pro du to pro du zi do em Bar re i ras che gue a
Pal mas, com ro do vi as pa vi men ta das. O pro ces so e a
pro du ção do rio For mo so, de Pe dro Afon so, de toda
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essa re gião da agri cul tu ra po de rá es co ar 700 qui lô -
me tros até a ci da de de Impe ra triz, lá pe gar o ter mi nal
da fer ro via Nor te/Sul e che gar a Ita qui, no Ma ra nhão,
que é o por to mais pró xi mo dos mer ca dos nor te-ame -
ri ca no e eu ro peu. Isso re pre sen ta uma eco no mia ex -
tra or di ná ria. Ou seja, ter mi nar a obra da eclu sa per mi -
ti rá 700 qui lô me tros de na ve ga ção no rio To can tins e
per mi ti rá che gar à fer ro via. Ou seja, va mos ra ci o na li -
zar e ba ra te ar o pro ces so. Isso tor na rá viá vel a nos sa
soja no mer ca do ex te ri or. Não se tra ta só da soja. Por
exem plo, Bar re i ras pro duz café.

O cer ra do, Se na dor Edu ar do Su plicy, ao con trá -
rio do que mu i tos ima gi na vam, por meio de aná li ses
que es tão sen do fe i tas por es tu dos re la ti vos ao se -
qües tro do car bo no, con tri bui mais do que a pró pria
Ama zô nia, que, de vi do ao seu pro ces so com ple xo e à 
in ten sa ati vi da de da pró pria flo res ta, é con si de ra da o
pul mão do mun do. Mas, hoje, os es tu dos de mons tram 
que as pe que nas e tor tu o sas ár vo res do cer ra do, no
que diz res pe i to à me di ção de sua fo tos sín te se, dão
uma con tri bu i ção in crí vel. Mu i tos não sa bem dis so.
Apren di isso com o Prín ci pe Char les, quan do vi si tou o 
To can tins, no Pro je to Can gu çu, no Pro je to Se qües tro
do Car bo no, em que fo ram de tec ta das as ár vo res que 
mais con tri bu em para a trans for ma ção do gás em oxi -
gê nio. O cer ra do é ex tra or di ná rio, no que se re fe re a
essa ques tão e é im por tan te na pro du ção. Isso por -
que já en ten de mos que o cer ra do não é uma área im -
pro du ti va, como ima gi ná va mos. Ao con trá rio, nele, a
soja e di ver sos ou tros pro du tos são pro du zi dos, e ain -
da há a fru ti cul tu ra.

Então, Sr. Pre si den te, sou mu i to oti mis ta com
re la ção ao nos so País. Essa obra da eclu sa, para a
qual ve nho aqui cha mar a aten ção da opi nião pú bli ca
na ci o nal, do Pre si den te da Re pú bli ca, que é co nhe -
ce dor da ques tão, é fun da men tal para a eco no mia do
To can tins. Está em an da men to. Está no or ça men to.
Não pre ci sa mais tra mi tar pelo Con gres so Na ci o nal.
Exis te o re cur so. Com essa obra, dois mil e qui nhen -
tos tra ba lha do res se ri am em pre ga dos ime di a ta men -
te, um dia após a li be ra ção, e, em pou co mais de dois
anos, te ría mos a na ve ga ção de 700 qui lô me tros do
rio, sem con tar que atin gi rá a fer ro via.

Espe ro, Sr. Pre si den te, em meu oti mis mo, não
me ter per di do no ra ci o cí nio de ten tar de mons trar que 
o To can tins é o co ra ção do Bra sil. Essa re gião tem
uma con tri bu i ção ex tra or di ná ria a dar na ques tão do
abas te ci men to, mas pre ci sa mos re al men te de in -
fra-es tru tu ra. É por esse tipo de ação que es ta mos lu -
tan do.

Por tan to, agra de ço, Sr. Pre si den te, a be ne vo -
lên cia de V. Exª ao me con ce der o tem po. Espe ro es -

tar sen do ou vi do pe las au to ri da des, pelo meu ami go,
pelo ami go do To can tins, pelo es ta dis ta, no meu en -
ten di men to, de quem este País vai mu i to se or gu lhar e 
sen tir mu i tas sa u da des, o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so. Que essa li be ra ção pos sa acon te cer
in clu si ve na vi si ta que Sua Exce lên cia fará ao To can -
tins, no dia 20 de se tem bro, para ina u gu rar, jun ta men -
te com o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, tal vez uma
das ma i o res obras pú bli cas que es tão sen do re a li za -
das nes te País, a pon te so bre o gran de lago de Pal -
mas!

Espe ro que, nes se dia, o Pre si den te pos sa le var 
a boa no tí cia não só para o povo to can ti nen se, mas
para o povo bra si le i ro, de que vai man dar li be rar os
R$8 mi lhões para a con ti nu i da de das obras da eclu sa
da Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães, no Rio To can tins.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Isso é

si nal, en tão, de que o pai de V. Exª está me lhor de sa -
ú de.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo -
co/PSDB – TO) – Agra de ço, Sr. Pre si den te, a pre o cu -
pa ção de V. Exª, sem pre mu i to lha no, sem pre mu i to
hu ma no com seus Pa res, es pe ci al men te com o Go -
ver na dor Si que i ra Cam pos.

Nes te mo men to, meu pai se re faz da ci rur gia.
Foi uma ci rur gia com ple xa, mas já está des pa chan do. 
Vol tou às ati vi da des an tes de com ple tar um mês da
ci rur gia. É um ho mem de ter mi na do. Infor mo, en tão, à
Casa que S. Exª se re cu pe ra bem. Não hou ve a tão te -
mi da me tás ta se, ou seja, o cân cer es ta va con ti do na
re gião re ti ra da.

Te nho mu i ta fé em Deus, Sr. Pre si den te, de que
S. Exª ain da nos dará mu i ta ale gria de con vi vên cia, a
mim, como fi lho, e cer ta men te ao To can tins, que
apren deu a res pe i tá-lo e ad mi rá-lo.

Agra de ço a V. Exª pela pre o cu pa ção e pelo tem -
po a mim con ce di do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Se na -
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, es ti mo as me lho ras
de seu pai. Há um mês, apro xi ma da men te, vi si tei Pal -
mas e fiz uma ca mi nha da pelo par que da que la ci da -
de, que pos sui um ro te i ro eco ló gi co em que se pode
co nhe cer mais de per to o cer ra do. Dei uma vol ta por
lá e re co men do a to dos que vi si tem o lu gar, que é mu -
i to in te res san te. Além do pra zer de an dar ao lon go da
re pre sa, que é mu i to bo ni ta, há essa tri lha eco ló gi ca
na qual se pode ad mi rar as ár vo res do cer ra do, cu jas
qua li da des V. Exª men ci o nou em sua fala.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Os
Srs. Se na do res Ro me ro Jucá, José Jor ge, Chi co Sar -

Setembro de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  6 17185

    527SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



to ri, Fer nan do Ri be i ro e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis -
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para os par ti -
dos de fir ma da con vic ção de mo crá ti ca – como o é o
PSDB –, a con quis ta de sim pa ti zan tes, a ar re gi men ta -
ção de mi li tan tes, o for ta le ci men to da es tru tu ra par ti dá -
ria e o alar ga men to de sua in fluên cia na so ci e da de não
po dem de cor rer do mero fas cí nio por pa la vras de or dem 
mais ou me nos va zi as de con te ú do nem da ade são in -
cons ci en te ao ca ris ma de lí de res mes siâ ni cos.

Nos sa pre ten são é con quis tar as cons ciên ci as
para a união e a mo bi li za ção em prol dos gran des ob -
je ti vos na ci o na is pela via da for ma ção, da in for ma ção
e do am plo de ba te de mo crá ti co. Não bus ca mos ade -
sões ce gas. Qu e re mos, isto sim, a par ti ci pa ção cons -
ci en te dos ci da dãos na for mu la ção de con sen sos ca -
pa zes de em pol gar as men tes e os co ra ções para as
gi gan tes cas ta re fas de trans for ma ção do Bra sil.

Para esse tra ba lho de ali men tar o de ba te de mo -
crá ti co, o PSDB con ta com a ação do Insti tu to Te o tô -
nio Vi le la, nos so ór gão de es tu dos, res pon sá vel pela
or ga ni za ção de fó runs, se mi ná ri os e pe las pu bli ca -
ções par ti dá ri as.

Pre si di do pela di nâ mi ca De pu ta da Yeda Cru si -
us, o Insti tu to Te o tô nio Vi le la tem sa bi do ser ou sa do
no cum pri men to de sua mis são. Um dos exem plos
des sa ou sa dia foi o lan ça men to da re vis ta So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra, uma pu bli ca ção da mais alta qua -
li da de vol ta da para a dis cus são so bre os prin ci pa is te -
mas da atu a li da de bra si le i ra e in ter na ci o nal.

Des de a pu bli ca ção de sua edi ção nú me ro zero,
de ca rá ter ex pe ri men tal, em no vem bro pas sa do, a re -
vis ta So ci al De mo cra cia Bra si le i ra de i xou cla ro que
che ga va para de sem pe nhar um im por tan te pa pel no
fo men to do de ba te não ape nas in tra par ti dá rio, mas
tam bém en vol ven do uma au diên cia mais am pla, me -
di an te a pu bli ca ção de ex ce len tes ar ti gos, es cri tos
pe las me lho res ca be ças do PSDB e tam bém por aca -
dê mi cos de no tó rio sa ber.

Apre sen tan do a nova pu bli ca ção, a De pu ta da
Yeda Cru si us es cre veu:

A so ci al de mo cra cia bra si le i ra, atra vés
do PSDB, avan ça na con cre ti za ção de suas
pro pos tas de for ta le cer a de mo cra cia, ace le -
rar o de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten ta -
do, im plan tar pro gra mas so ci a is que eli mi -
nem a mi sé ria e pro mo vam a igual da de. Nós 
do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra

(PSDB) acre di ta mos ser pos sí vel que no
pra zo de uma ge ra ção o Bra sil pos sa al can -
çar o li mi ar do de sen vol vi men to sus ten ta do
com me lhor qua li da de de vida. Para con cre -
ti zar essa for mi dá vel ta re fa, será ne ces sá rio 
con tar com uma ex pres si va mi li tân cia em
todo o imen so ter ri tó rio na ci o nal, que es te ja
uni da e mo bi li za da para le var nos sas idéi as
aos de ma is ci da dãos e as su mir as res pon -
sa bi li da des que ca bem aos lí de res po lí ti cos, 
en tre as qua is to le rân cia fren te à di fe ren ça,
in te gri da de e com pe tên cia.

Ocor re, po rém, que ho mens e mu lhe -
res li vres não são con quis ta dos para mo bi li -
za ções de mo crá ti cas me di an te o lan ça men -
to de sim ples pa la vras de or dem, ou com o
es ta lar de de dos de lí de res dog má ti cos aos
qua is se sub me tem ape nas gru pos de dis ci -
pli na dos fa ná ti cos.

A mi li tân cia so ci al de mo cra ta bra si le i ra
es pe ra que an tes da união e da mo bi li za ção 
ve nham for ma ção, in for ma ção e am plo de -
ba te in ter no para que as pro pos tas ado ta -
das re pre sen tem não or dens mas con sen so
e con vic ção. É exa ta men te nes te es pa ço da
vida po lí ti ca da so ci al de mo cra cia que o
Insti tu to Te o tô nio Vi le la exer ce a mais no bre 
de suas fun ções, na qual o ITV tem de -
mons tra do, em toda a sua cur ta mas rica
exis tên cia, a im por tân cia de pro mo ver o
trân si to das idéi as, ori gi ná ri as no par ti do ou
mes mo de fora dele.

Com esta edi ção nú me ro zero e, por -
tan to, ex pe ri men tal, da sua nova pu bli ca ção, 
a re vis ta So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, o
Insti tu to Te o tô nio Vi le la con fir ma sua tra je tó -
ria. A pu bli ca ção terá por fi na li da de pro por -
ci o nar aces so e par ti ci pa ção aos tu ca nos de 
todo o Bra sil de in for ma ções e re fle xões so -
bre os prin ci pa is te mas da atu a li da de bra si -
le i ra e in ter na ci o nal. Assim, vai con tri bu ir
para en ri que cer nos sos de ba tes in ter nos e,
tam bém, a par ti ci pa ção efe ti va dos so ci al de -
mo cra tas bra si le i ros nos de ba tes que acon -
te cem em toda a so ci e da de bra si le i ra so bre
as ques tões do nos so tem po que pre o cu -
pam a to dos.

Com efe i to, Srªs e Srs. Se na do res, des de aque -
le nú me ro ex pe ri men tal, que se de bru çou so bre a
ques tão mais dra má ti ca da re a li da de in ter na ci o nal
con tem po râ nea – o ter ro ris mo glo ba li za do –, a re vis ta 
So ci al De mo cra cia Bra si le i ra vem, a cada edi ção,
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con so li dan do o seu ex tra or di ná rio va lor como ve í cu lo
de for ma ção, in for ma ção e de ba te.

Me di an te o con ta to pré vio com as mais va ri a das 
li de ran ças do par ti do e a con tri bu i ção dos le i to res da
edi ção ex pe ri men tal, che gou-se à de fi ni ção dos te -
mas a se rem tra ta dos nas pri me i ras edi ções da re vis -
ta. Além do já men ci o na do “ter ro ris mo”, es co lheu-se
“de mo cra cia” como tema do nú me ro um, re fe ren te a
ja ne i ro de 2002, e, ain da, “igual da de”, tema de mar ço, 
na edi ção es pe ci al em ho me na gem a Vil mar Fa ria, o
gran de pen sa dor so ci al de mo cra ta bra si le i ro fa le ci do
em de zem bro do ano pas sa do.

A es co lha do tema “de mo cra cia” para a edi ção
de nú me ro um de nos sa re vis ta não po de ria ser mais
ade qua da e sig ni fi ca ti va. Nada mais jus to do que ter -
mos o nú me ro um de nos sa nova pu bli ca ção tra tan do
des sa ques tão que é, ela tam bém, a ques tão pri me i ra:
o for ta le ci men to do ide al ma i or, que é o da li ber da de.

Na que la edi ção, os le i to res de So ci al De mo cra -
cia Bra si le i ra ti ve ram aces so a ar ti gos que mos tram,
em pri me i ro lu gar, a ri que za do pen sa men to so ci al de -
mo cra ta na ava li a ção da im por tân cia da de mo cra cia.
É o caso do já clás si co en sa io do pro fes sor in di a no,
ga nha dor do prê mio No bel de Eco no mia, Amart ya
Sen, para quem não exis te de sen vol vi men to eco nô -
mi co e so ci al pos sí vel sem de mo cra cia. Tam bém o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so con tri bu iu
com a pri me i ra edi ção da re vis ta. Ele tra ba lhou, de
cer ta for ma, com o mes mo prin cí pio ad vo ga do pelo
pro fes sor Sen, mos tran do que, para o go ver no so ci al -
de mo cra ta do Bra sil, a de mo cra cia é o pon to de par ti -
da para a cons tru ção de uma so ci e da de et ni ca men te
rica e que bus ca, igual men te, o res ga te de uma dí vi da 
so ci al gi gan tes ca.

Ou tro im por tan te tra ba lho da que la edi ção foi da
la vra do Pre si den te de nos so par ti do, o ilus tre De pu -
ta do Fe de ral José Aní bal. Ele mos trou como foi que,
du ran te os qua se oito anos de go ver no tu ca no, a de -
mo cra cia bra si le i ra de sen vol veu uma for te mus cu la -
tu ra, ao mes mo tem po em que o País en fren ta va um
duro pe río do de es ta bi li za ção e de re for mas eco nô mi -
cas que na tu ral men te co bram um cus to ele va do de
toda a so ci e da de. O ar ti go do ci en tis ta po lí ti co Fer -
nan do Luiz Abru cio des ta cou avan ços na qua li da de
da de mo cra cia e, em es pe ci al, ini ci a ti vas co lo ca das à
dis cus são e apro va das na egré gia Câ ma ra dos De pu -
ta dos, sob a li de ran ça com pe ten te e co ra jo sa do pre -
si den te da que la Casa, De pu ta do Aé cio Ne ves.

O Se na dor José Ser ra, por seu tur no, dis cor reu
so bre a ne ces si da de de se ado ta rem po lí ti cas que es -
ta be le çam prin cí pi os com pe ti ti vos, ga ran tin do-se,
con tu do, o equi lí brio en tre com pe ti ti vi da de e es pí ri to
so li dá rio. Para ilus trar esse con ce i to de equi lí brio en -
tre com pe ti ti vi da de e so li da ri e da de – em sua opi nião

de ci si vo para a evo lu ção da de mo cra cia –, o en tão Mi -
nis tro da Sa ú de ser viu-se do pro je to do Go ver no de
com ba te ao ví rus HIV, que ga ran tiu um cus to de tra ta -
men to mais ba i xo e ga nhou o re co nhe ci men to da
Orga ni za ção das Na ções Uni das como o me lhor pro -
gra ma anti-Aids do mun do em de sen vol vi men to.

A idéia que pre va le ce, nos tex tos pu bli ca dos na -
que le nú me ro um de So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, é
de que a de mo cra cia só é pos sí vel a par tir da co e xis -
tên cia do con tra di tó rio, da di fe ren ça e, por fim, do
acor do. É nes te úl ti mo que se deve bus car a re cu pe -
ra ção de ín di ces so ci a is em ba i xa e o for ta le ci men to
dos sis te mas po lí ti cos que per mi tam a par ti ci pa ção
da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há
dú vi da de que o pro ces so de de mo cra ti za ção bra si le i -
ra ain da tem mu i to que avan çar. O im por tan te, con tu -
do, é que se pode sen tir cada vez mais for te na po pu -
la ção bra si le i ra a con vic ção de que não há subs ti tu to
pos sí vel para a idéia de que de ve mos vi ver em li ber -
da de e de que isso im pli ca to le rân cia, plu ra li da de e li -
vre de ba te. E, para o apro fun da men to des se de ba te,
o ex ce len te nú me ro um da re vis ta So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra deu subs tan ci o sa con tri bu i ção.

As edi ções se guin tes da pu bli ca ção nada fi ca -
ram a de ver àque le his tó ri co nú me ro um. No mês de
mar ço, em uma ho me na gem a um dos gran des for -
mu la do res das po lí ti cas so ci a is do Go ver no, o so ció -
lo go Vil mar Fa ria, fa le ci do ha via al guns me ses, a re -
vis ta dis cu tiu o tema “igual da de”. O Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so e o nos so can di da to à pre si -
dên cia, Se na dor José Ser ra, de ram seus de po i men -
tos a res pe i to do ami go que os ins pi rou e se tor nou
um dos ma i o res res pon sá ve is pela im ple men ta ção da 
rede de pro te ção so ci al do Go ver no – os pro gra mas
as sis ten ci a is re ver ti dos às po pu la ções me nos fa vo re -
ci das do Bra sil.

No seu tes te mu nho, o Pre si den te da Re pú bli ca
afir mou: “Os avan ços teó ri cos e prá ti cos con se gui dos 
nes sa em pre i ta da tra zem a mar ca da in te li gên cia de
Vil mar Fa ria. É com mu i ta emo ção que eu me as so cio
à ho me na gem que aqui se pres ta a ele.”

Ou tros co la bo ra do res da que la edi ção fo ram o
Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to; Wan da Engel,
Se cre tá ria de Assis tên cia So ci al; o De pu ta do Sa u lo
Pe dro sa; Eva Blay; e Gláu cio Dil lon So a res. Tam bém
a Pre si den te do Insti tu to Te o tô nio Vi le la, De pu ta da
Yeda Cru si us, as si nou um ar ti go, in ti tu la do “Igual da -
de, va lor uni ver sal”. Nele, a De pu ta da ava lia que “É
ne ces sá ria a or ga ni za ção da so ci e da de bra si le i ra
para a evo lu ção no ca mi nho da igual da de. O mes mo
deve ser fe i to no cam po in ter na ci o nal”.
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Como não po de ria de i xar de ser, foi pu bli ca do
tam bém um tex to do ho me na ge a do. Vil mar Fa ria, em
seu ar ti go, re gis tra, com pre ci são, que o Bra sil já ocu -
pa po si ção de des ta que no ce ná rio in ter na ci o nal, no
que se re fe re à ba ta lha con tra a po bre za, con si de ran -
do-se que apli ca algo en tre 21% e 22% do PIB na
área so ci al. “O ma i or de sa fio no mo men to, por tan to,”
diz ele, “é tor nar o gas to mais efi caz por meio da mo -
di fi ca ção subs tan ci al nos pro ces sos de ges tão e na
des ti na ção do gas to.”

Foi – aque le nú me ro dois da So ci al De mo cra cia
Bra si le i ra – uma edi ção es pe ci al por to dos os tí tu los e
que me re ceu, tam bém, um ro bus to acrés ci mo de pá -
gi nas, de for ma a tor nar pos sí vel a pu bli ca ção de
nada me nos que 19 ar ti gos e en sa i os. Um to tal de
cen to e seis pá gi nas fo ram de di ca das à dis cus são
das ini ci a ti vas de in clu são so ci al e de re du ção das di -
fe ren ças en tre gê ne ros e ra ças no Bra sil e no mun do,
tra zen do, ain da, re pro du ções dos pro gra mas tra ba -
lhis ta bri tâ ni co e do Par ti do So ci a lis ta por tu guês.
Com ple ta ram a edi ção dois do cu men tos que são re -
co nhe ci dos por to dos os que de fen dem a li ber da de e
a jus ti ça em nos so pla ne ta como de im por tân cia fun -
da men tal: a De cla ra ção Uni ver sal dos Di re i tos Hu ma -
nos, da ONU, e o emo ci o nan te pro nun ci a men to de
Mar tin Lut her King Ju ni or na fa mo sa Mar cha so bre
Was hing ton, em 1962.

Em me a dos de ju nho, veio a pú bli co a edi ção
se guin te de So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, abor dan do, 
des ta fe i ta, o tema “ju ven tu de” e tra zen do, en tre mu i -
tos ou tros, tex tos de Yeda Cru si us, Pa u lo Re na to de
Sou sa, Alu í sio Pi men ta, Gil ber to Du pas, Ruth Car do -
so, Xico Gra zi a no, Gil ber to Di mens te in, Max We ber e
Ron Po wers.

Na car ta ao le i tor, in ti tu la da “A ju ven tu de é a pri -
o ri da de da so ci al de mo cra cia bra si le i ra”, a de pu ta da
Yeda Cru si us enu me ra as con quis tas da ges tão do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que na va lo ri za ção dos jo -
vens bra si le i ros, efe ti va men te o ma i or pa tri mô nio
des te País.

Escre veu a Pre si den te do ITV:

Na pre sen te edi ção, a re vis ta So ci al De -
mo cra cia Bra si le i ra tra ta da mais im por tan te
ri que za do Bra sil, exa ta men te aque la que po -
de rá as se gu rar a pre sen ça de nos sa Na ção,
no fu tu ro pró xi mo, en tre os pa í ses lí de res da
de mo cra cia e da jus ti ça so ci al, a Ju ven tu de.

E, mais adi an te:

É re le van te des ta car que, a des pe i to
de seus in di ca do res so ci a is ex tre ma men te
des fa vo rá ve is, o Bra sil está as se gu ran do o
fun ci o na men to do Ser vi ço Uni ver sal de Sa ú -

de, SUS; 99% de suas cri an ças es tão nas
es co las e 98% são va ci na das; to dos os bra -
si le i ros têm as se gu ra da uma ren da mí ni ma
na ve lhi ce; cres cem as va gas as se gu ra das
aos jo vens nos cur sos de gra du a ção e
pós-gra du a ção uni ver si tá ria; e o país está
con cre ti zan do o ma i or pro gra ma de re for ma
agrá ria do pla ne ta. Nos es ta dos mais po -
bres do país, as re du ções re gis tra das nos
ín di ces de mor ta li da de in fan til, anal fa be tis -
mo e in di gên cia fo ram no tá ve is, de tal modo 
que a ex pec ta ti va de vida dos bra si le i ros
cres ceu de 65,5 anos no iní cio dos anos 90
para mais de 69 anos em 2002. Pela pri me i -
ra vez em nos sa his tó ria, as dis ci pli nas eco -
nô mi ca e ad mi nis tra ti va, ago ra de ter mi na -
das em lei de res pon sa bi li da de e em rá pi do
pro ces so de con sa gra ção, são su fi ci en te -
men te só li das para per mi tir que a so ci al de -
mo cra cia bra si le i ra te nha se en co ra ja do
para es ta be le cer, para os pró xi mos anos, o
atin gi men to si mul tâ neo de cres ci men to eco -
nô mi co mais cé le re e avan ços so ci a is no tá -
ve is, su fi ci en tes para co lo car nos so país e
seu povo, no pra zo de uma ge ra ção, com in -
di ca do res mu i to pa re ci dos com aque les que 
es ta rão os ten tan do os cha ma dos pa í ses do
Pri me i ro Mun do. Uma po tên cia so ci al.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como afir -
mei ao iní cio des ta fala, o PSDB apos ta na for ma ção,
na in for ma ção e no am plo de ba te in ter no como ins tru -
men tos para as se gu rar a união e a mo bi li za ção de
nos sa ex pres si va mi li tân cia em prol do apro fun da men -
to das ex tra or di ná ri as trans for ma ções que nos so Go -
ver no vem ope ran do na re a li da de bra si le i ra.

A nova pu bli ca ção do Insti tu to Te o tô nio Vi le la, a
re vis ta So ci al De mo cra cia Bra si le i ra, veio para pro -
por ci o nar aos tu ca nos de todo o Bra sil aces so às in -
for ma ções e par ti ci pa ção nas re fle xões so bre os prin -
ci pa is te mas da atu a li da de bra si le i ra e in ter na ci o nal.
Suas pri me i ras edi ções evi den ci a ram que ela está
apta a de sem pe nhar esse pa pel, ser vin do já como
ex ce len te fer men to para nos so rico de ba te in ter no.

De se jo, por tan to, apre sen tar meus efu si vos
cum pri men tos a toda a di re ção do Insti tu to Te o tô nio
Vi le la pela alta qua li da de da re vis ta So ci al De mo cra -
cia Bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den -

te, Srªs e Srs. Se na do res, tal como já ocor reu com ou -

17188 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002530    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tros pro je tos, mais uma boa idéia en con tra-se na imi -
nên cia de ter seus ob je ti vos com pro me ti dos pe los tro -
pe ços da exe cu ção. Tra ta-se, des ta vez, do Fun do de
Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co mu ni ca ções, o
FUST. Insti tu í do pela Lei nº 9.998, de 17 de agos to de
2000, e re gu la men ta do pelo De cre to nº 3.624, de 5 de
ou tu bro de 2000, o FUST é for ma do pela con tri bu i ção
men sal de 1% da re ce i ta ope ra ci o nal bru ta das em pre -
sas de te le co mu ni ca ções. Des ti na-se a vi a bi li zar a
aqui si ção de equi pa men tos de in for má ti ca e pro por ci o -
nar o aces so à Inter net para es co las, bi bli o te cas e hos -
pi ta is pú bli cos do País, bem como o aces so da po pu la -
ção ca ren te aos ser vi ços de te le fo nia fixa.

Ape sar dos re le van tes ob je ti vos, o FUST vem
so fren do su ces si vos re ve ses. Em ju lho do ano pas sa -
do, o Go ver no anun ci ou um cor te ex tra nos re pas ses
do Orça men to, para ga ran tir o ajus te fis cal. Cin qüen ta 
por cen to des sa ver ba cujo dis pên dio foi sus pen so
des ti na va-se ao FUST. Ou tro equí vo co foi a pro pos ta
do Exe cu ti vo no sen ti do de trans fe rir a ver ba do ano
de 2001 para 2002. O Go ver no alo cou R$800 mi -
lhões, quan do, se gun do a es ti ma ti va ela bo ra da com
base no que foi ar re ca da do no ano pas sa do, de ve ria
ter dis po ni bi li za do R$1 bi lhão.

Ago ra a pro pos ta é ti rar ver ba dos pro gra mas de 
sa ú de e de Inter net nas es co las para sub si di ar o uso
da te le fo nia en tre as po pu la ções de ba i xa ren da, o
que di mi nu i ria a ina dim plên cia do se tor e ga ran ti ria
uma re ce i ta ma i or para as ope ra do ras.

Com o pro je to de lei ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, com o aval do Mi nis té rio do Pla -
ne ja men to, o FUST, que é um fun do com pos to pe las
pró pri as ope ra do ras para com ba ter a ex clu são di gi tal
e te le fô ni ca, deve vol tar para es sas ope ra do ras. O
FUST ti nha como pro pó si to a pos si bi li da de de que as
te le fô ni cas con tri bu ís sem para a uni ver sa li za ção das
co mu ni ca ções, mas, iro ni ca men te, a con tri bu i ção, na
for ma do pro je to pro pos to, está re tor nan do para as
ope ra do ras. Isso é ina ce i tá vel, pois, em bo ra seja ar re -
ca da do das con ces si o ná ri as de te le fo nia, quem paga
o FUST é a po pu la ção, que o de duz men sal men te de
sua con ta te le fô ni ca.

Pela pro pos ta, se rão des ti na dos R$612,3 mi -
lhões para ins ta la ção de te le fo nes em co mu ni da des
ca ren tes ru ra is, além de te le fo nes pú bli cos. Esse va -
lor é 445% ma i or que os R$112,3 mi lhões já pre vis tos
na Lei Orça men tá ria. Em con tra par ti da, os pro je tos
que le va ri am te le fo nes e com pu ta do res com aces so à 
Inter net a es co las pú bli cas e bi bli o te cas con ta ri am, os 
dois jun tos, pela Lei Orça men tá ria, com R$480 mi -
lhões. No en tan to, com o re ma ne ja men to, só te rão
R$119 mi lhões.

O Go ver no nega que o re ma ne ja men to que des -
ti na mais di nhe i ro aos pro je tos de ins ta la ção de te le -
fo nes seja um “PROER” das em pre sas de te le co mu -
ni ca ções. Mas é ine gá vel que o re ma ne ja men to sig ni -
fi ca um apo io às em pre sas pri va das que, sa bi da men -
te, es tão às vol tas com um gran de vo lu me de ina dim -
plên cia.

Se isso vier a acon te cer, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta re mos no va men te as sis tin do ao sa cri fí cio de po lí ti -
cas so ci a is e se to ri a is es tra té gi cas. É la men tá vel que o 
Go ver no use re cur sos des ti na dos à im ple men ta ção de 
Inter net com o for ne ci men to de com pu ta do res para es -
co las, bi bli o te cas e hos pi ta is pú bli cos, para sal var as
em pre sas que são in ca pa zes de ge rir seus ne gó ci os.
Caso se con cre ti ze, essa ope ra ção re pre sen ta rá uma
ina ce i tá vel in ver são de pri o ri da des na apli ca ção de re -
cur sos que são de toda a so ci e da de.

O Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de
Te le co mu ni ca ções é ins tru men to in dis pen sá vel para
di mi nu ir a ex clu são di gi tal e com ba ter a ver go nho sa
de si gual da de so ci al no Bra sil. Ape nas o aces so pú bli -
co e gra tu i to à Inter net pode fa zer com que mi lhões de 
jo vens de fa mí li as po bres to mem con ta to com uma
das re a li da des mais di nâ mi cas da glo ba li za ção. A
pró pria Lei do FUST re co nhe ceu essa ne ces si da de
ao es ta be le cer que 18% dos re cur sos do Fun do se -
jam apli ca dos em edu ca ção.

Côns ci os da re le vân cia do FUST como ins tru -
men to de aces so ao co nhe ci men to e à in for ma ção
abran gen tes e atu a li za dos, os Se cre tá ri os de Edu ca -
ção dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, re u ni dos em
João Pes soa, nos dias 28 e 29 de ju nho de 2002, por
oca sião da II Re u nião Ordi ná ria do CONSED/2002,
apro va ram mo ção pela im ple men ta ção do FUST –
edu ca ção.

No do cu men to, os di ri gen tes do sis te ma de en -
si no ad ver tem, en tre ou tras con si de ra ções igual men -
te gra ves, que a con clu são do en si no mé dio sem
aces so aos co nhe ci men tos e à in for ma ção dis po ní ve -
is na Inter net pode re pre sen tar o que já foi ca rac te ri -
za do como “apart he id tec no ló gi co”.

So li ci tam, por tan to, aos De pu ta dos Fe de ra is e
aos Se na do res da Re pú bli ca o em pe nho em ga ran tir
uma ação po lí ti ca em de fe sa dos ob je ti vos e me tas de 
uni ver sa li za ção do aces so aos ser vi ços de te le co mu -
ni ca ções para os es ta be le ci men tos pú bli cos de en si -
no e bi bli o te cas.

Para tan to, Srªs e Srs Se na do res, é pre ci so que
nos po si ci o ne mos con tra ri a men te à re a lo ca ção de
R$370 mi lhões, se gun do pre ten de pro je to de lei de
Cré di to Espe ci al, en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o -
nal no dia 16 de ju nho pró xi mo pas sa do.
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Não po de mos per mi tir que, mais uma vez, a
edu ca ção dos bra si le i ros seja pre te ri da em fa vor do
equi lí brio fi nan ce i ro da ini ci a ti va pri va da.

Alguns sis te mas es ta du a is de en si no já fi ze ram
in ves ti men tos na ca pa ci ta ção dos pro fes so res e na
ade qua ção da es tru tu ra fí si ca, vi san do à im plan ta ção
do FUST. Por ou tro lado, a am pla di vul ga ção do Pro -
gra ma pe los me i os de co mu ni ca ção, quan do do seu
lan ça men to pelo Pre si den te da Re pú bli ca, cri ou gran -
de ex pec ta ti va so ci al, es pe ci al men te jun to aos alu nos 
de en si no mé dio.

Não é ra zoá vel, Srªs e Srs Se na do res, que essa
ex pec ta ti va se con ver ta em frus tra ção.

As ava li a ções e os di ag nós ti cos que o pró prio
Go ver no efe tu ou no sis te ma de en si no apon tam para
a ne ces si da de de qua li fi ca ção de nos sa edu ca ção
após o cum pri men to das me tas de uni ver sa li za ção,
pra ti ca men te já al can ça das.

Con co mi tan te men te, sabe-se que tec no lo gia da 
co mu ni ca ção e, es pe ci al men te, o uso de com pu ta do -
res são es sen ci a is para a for ma ção pro fis si o nal dos
jo vens.

Nada re co men da, por tan to, que não seja cum pri -
do o Pla no de Me tas apro va do pelo De cre to nº 3.624,
de 5 de ou tu bro de 2000, cuja in te gri da de ora ple i te a -
mos, em de fe sa da im pres cin dí vel ele va ção da qua li -
da de da edu ca ção bá si ca ofe re ci da aos bra si le i ros.

Mu i to obri ga do.
O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra um
pou co tar de, não po de ria de i xar de apro ve i tar esta
opor tu ni da de para, por um de ver de cons ciên cia, tra zer
a esta tri bu na um as sun to que de mons tra a mi nha sa tis -
fa ção e or gu lho por ter nas ci do e me cri a do nes te Pais.

Qu e ro fa lar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, do mo men to em que aflo rou na po pu la ção bra si -
le i ra, de nor te a sul e de les te a oes te, o mais for te dos 
sen ti men tos de bra si li da de, o da cam pa nha da se le -
ção bra si le i ra e con se qüen te con quis ta do pen ta cam -
pe o na to mun di al de fu te bol.

O pro je to de ga nhar a Copa do Mun do foi, sem
dú vi da, um mo men to raro, em que o or gu lho na ci o nal
fez com que o País se trans for mas se em uma gran de
fa mí lia, que, es que cen do as di ver gên ci as, su bli mou
seus pro ble mas para se unir em tor no de um ob je ti vo
ma i or que era le var o nos so Bra sil à con quis ta, pela
quin ta vez, do tí tu lo mun di al de fu te bol.

Fo ram-se as crí ti cas ao téc ni co, ao de sem pe -
nho des te ou da que le jo ga dor, às ma no bras dos car -
to las, por que, na ver da de, a na ção de chu te i ras con -

se guiu su pe rar to dos os pro ble mas e cri ses cri a dos
em tor no des se ob je ti vo ma i or.

Bom se ria, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, que esse sen ti men to, de modo igual men te ge ne -
ro so e des pren di do, per pas sas se ou tros pro je tos na -
ci o na is, além da Copa do Mun do. Bom se ria, meus
no bres co le gas Se na do res, ver essa gran de fa mí lia
em pu nhan do as ban de i ras da edu ca ção, da sa ú de,
do com ba te à de si gual da de so ci al, do com ba te à vi o -
lên cia, num pro je to úni co para o Bra sil mo der no e ao
mes mo tem po éti co e so li dá rio.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, que bom se ria ver
toda a so ci e da de bra si le i ra ves tin do a ca mi sa ver de e
ama re la com o sen ti men to po si ti vo do en fren ta men to
das cri ses eco nô mi cas que nos ame a çam, par ti ci -
pan do do pro je to de ver co lo ca das to das as cri an ças
na es co la, tor cen do para al can çar es ses ob je ti vos e
sen tin do-se en ver go nha da ao per ce ber que não está
dan do tudo de si para essa vi tó ria. 

Pre ci sa mos nos trans for mar em 170 mi lhões de
atle tas fa zen do cada um a sua par te para que os go -
ver nan tes, nos seus di fe ren tes ní ve is, pos sam ga ran -
tir as con di ções para que esse jogo pos sa flu ir a con -
ten to.

A ques tão, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, é que, para ga nhar a Copa do Mun do de Fu te bol,
a uni da de se fez em tor no de uma pro pos ta em que
nin guém abriu mão de ab so lu ta men te nada. Para di -
re ci o nar os re cur sos do País para a edu ca ção, para a
sa ú de, para o com ba te às de si gual da des so ci a is, a
par ce la mais rica da nos sa so ci e da de terá de abrir
mão de pri vi lé gi os e van ta gens, terá que con cor dar
em ser um pou co sa cri fi ca da em fa vor da copa da
edu ca ção, da copa da sa ú de e de ou tras co pas que
se trans for ma rão em or gu lho na ci o nal.

Sr. Pre si den te, a eli te bra si le i ra con se gue pen -
sar como na ção, sen tir-se par te de uma gran de fa mí -
lia em mo men tos como o que vi ve mos ago ra, mas
não con se gue sen tir-se as sim quan do se tra ta de al -
can çar ob je ti vos so ci a is. Qu an to or gu lho não sen ti ria
al gum mem bro des sa eli te se che gas se em vá ri os
can tos do mun do e fos se iden ti fi ca do como in te gran te 
de uma na ção cam peã em edu ca ção, cra que em sa ú -
de pú bli ca, mes tre em se gu ran ça e, prin ci pal men te,
em va lo res hu ma nos.

Para isso, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do -
res, bas ta ria que fi zes se par te de uma to ma da de
cons ciên cia que op tas se por não que rer mais ser
mem bro de uma so ci e da de di vi di da, em que a pe que -
na fa tia mais rica en ri que ce cada vez mais e a gran de
ma i o ria qua se po bre e po bre em po bre ce dia após dia.

17190 Sex ta-fe i ra  6 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Setembro de 2002

SETEMBRO 2002532    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Na ver da de, olhan do para a nos sa re a li da de, a
Copa do Mun do bem de mons trou que a so ci e da de
bra si le i ra man tém – e mu i to for te men te – o or gu lho
na ci o nal, que pode ser trans for ma do em ener gia para 
a cons tru ção de um País di fe ren te.

Mas, Sr. Pre si den te, gos ta ria de abor dar um ou tro
as sun to, que tra ta da si tu a ção caó ti ca vi vi da, nos úl ti -
mos me ses, pe los ha bi tan tes do Esta do de Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de co men tar so bre o
sur to epi dê mi co da den gue que, atu al men te, as so la
as po pu la ções das di ver sas ci da des do meu Esta do
de Ron dô nia.

Já se tem no tí cia de al guns ca sos de den gue
he mor rá gi ca em nos so Esta do, prin ci pal men te na
nos sa Ca pi tal, Por to Ve lho. Eu mes mo fui ví ti ma des -
sa pe ri go sa do en ça, mas gra ças a Deus, pude, aqui
em Bra sí lia, to mar as pro vi dên ci as clí ni cas ne ces sá ri -
as para a mi nha to tal re cu pe ra ção.

As po pu la ções ru ra is e ur ba nas de Ron dô nia
en con tram-se em es ta do de aler ta, téc ni cos e sa ni ta -
ris tas pre o cu pa dos com o de sen vol vi men to e a pro li -
fe ra ção do seu trans mis sor o mos qui to Ae des Aegy -
pti. Fo ram iden ti fi ca dos pelo Cen tro de Vi gi lân cia Epi -
de mi o ló gi ca 368 ca sos de den gue, ou seja, cin co no -
vos ca sos ao dia.

A ca pi tal, Por to Ve lho, li de ra as es ta tís ti cas com
198 ca sos da do en ça, se gui do de Ro lim de Mou ra e
Pre si den te Mé di ce.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ape sar da guer ra de cla ra da con tra a den gue pe las
au to ri da des da Se cre ta ria de Sa ú de, em nos so Esta do,
dois fa to res di fi cul tam so bre ma ne i ra o seu com ba te. A
chu va e a fal ta de cons ci en ti za ção da nos sa po pu la ção.
Nes ta épo ca de pe río do chu vo so, os ovos do mos qui to
trans mis sor es tão no pe río do de eclo são, au men tan do
con si de ra vel men te o nú me ro de lar vas nos lo ca is ide a is 
pro pí ci os à sua pro li fe ra ção. A po pu la ção con ti nua, de
cer ta for ma, omis sa, ou seja, não aju dan do as au to ri da -
des a eli mi nar os fo cos de pro cri a ção do mos qui to – os
cha ma dos cri a dou ros.

Mas, Sr. Pre si den te, além de seus mo ra do res
não te rem o co nhe ci men to am plo da gra vi da de da do -
en ça, a si tu a ção se tor na mais gra ve nos ba ir ros pe ri -
fé ri cos da ca pi tal, são áre as e lo ca is de ex tre ma po bre -
za, pro pí ci os para o de sen vol vi men to da epi de mia.

A che ia do Rio Ma de i ra trans for ma os ba ir ros
pe ri fé ri cos em ver da de i ros cri a do res a céu aber to,
isso sem le var em con ta a gran de quan ti da de de ter -
re nos bal di os es pa lha dos pela ci da de de Por to Ve lho.

No en tan to, que ro aqui, nes ta opor tu ni da de, pa -
ra be ni zar o Pre fe i to de mi nha ci da de Vi lhe na, Sr. Mel -
ki Do na don, que com o apo io da FUNASA – Fun da -
ção Na ci o nal de Sa ú de, foi o pre cur sor no com ba te

efe ti vo e fron tal ao sur to des sa gra ve do en ça, que a
cada dia cres ce na que le mu ni cí pio. 

Entre tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, aque le Pre fe i to vem de mons tran do uma imen sa
von ta de po lí ti ca para com ba ter de for ma efe ti va o re -
fe ri do sur to, mo bi li zan do a Se cre ta ria Mu ni ci pal de
Sa ú de no sen ti do de vi si tar to das as ca sas, ori en tan -
do seus mo ra do res a evi tar a pro li fe ra ção do in se to,
cons ti tu in do numa ver da de i ra guer ra no com ba te a
essa epi de mia.

Por ou tro lado, que ro tam bém res sal tar o en vol -
vi men to de al gu mas es co las de en si no fun da men tal,
de di fe ren tes mu ni cí pi os, que es tão por meio de seus
pro fes so res re pas san do in for ma ções aos alu nos
como de vem pre ve nir a den gue em seus la res, numa
de mons tra ção do en vol vi men to da pró pria co mu ni da -
de no com ba te a esta ter rí vel ame a ça que as so la o
ter ri tó rio de Ron dô nia.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, o es for ço por par te das nos sas au to ri da des de
sa ú de pú bli ca do Esta do de Ron dô nia está sen do fe i -
to, par te da po pu la ção está cons ci en te, inú me ras ins -
ti tu i ções es tão en tran do nes ta guer ra. No en tan to, tor -
na-se ex tre ma men te ne ces sá rio que as au to ri da des
sa ni tá ri as da área fe de ral to mem cons ciên cia de que
o com ba te deve ser efe ti vo, como se fos se uma ver da -
de i ra ope ra ção de guer ra, com o in tu i to de pre ven ti va -
men te sal var a po pu la ção de Ron dô nia que, na sua
ma i o ria, é cons ti tu í da de mi gran tes ori un dos dos di fe -
ren tes rin cões des ta pá tria, que lá fo ram mo vi dos pelo 
ide al e pela es pe ran ça de cons tru í rem um Esta do
prós pe ro e pro gres sis ta.

Qu e ro, como Se na dor da Re pú bli ca, fa zer um
ape lo em nome do povo que re pre sen to, ao emi nen te
Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do -
so e ao Mi nis tro da Sa ú de Bar jas Ne gri que con si de -
rem com sen si bi li da de o que aca bo de re gis trar nos
Ana is do Se na do Fe de ral.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA) – Sr. 

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pas so a ler, para
cons tar dos Ana is do Se na do ar ti go de au to ria de Ca -
mi lo Mar tins Vi an na, pu bli ca do no jor nal Diá rio do
Pará.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SENADOR FERNANDO
RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do Re gi -
men to Inter no.)
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O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na era da glo ba li -
za ção co mu ni ca ti va, po de ria pa re cer até um tan to
quan to sa u do sis mo que rer pres tar ho me na gem ao
tra ba lho que as rá di os co mu ni tá ri as re a li zam por
esse Bra sil afo ra. Antes que al gum fu tu ris ta apres sa -
do me acu se de pro vin ci a nis mo ul tra pas sa do, faço
ques tão de es cla re cer que, ao con trá rio, a fun ção so -
ci al das rá di os co mu ni tá ri as con sis te em jus ta men te
ocu par o gran de va zio in for ma ti vo que se es ten de en -
tre o Bra sil rico, da tec no lo gia de pon ta, e o Bra sil po -
bre, da es cas sez de re cur sos. Nes se am bi en te de
con tra di ções in so lú ve is, so men te um es pí ri to de sa vi -
sa do po de ria ima gi nar que o pa pel das mí di as co mu -
ni tá ri as se re su mi ria a algo de me nor, ou de ne nhu ma
im por tân cia para o País.

Fe i tos os es cla re ci men tos, vale a pena des ta -
car mos al guns des ses prés ti mos, uma vez que, do
pon to de vis ta do va lor po lí ti co-mer ca do ló gi co, as rá -
di os co mu ni tá ri as res trin gem, em ge ral, seu es co po
de re co nhe ci men to pú bli co ao es pa ço lo cal por onde
tran si tam suas in for ma ções e seus ou vin tes. No Esta -
do de Go iás, por exem plo, o nú me ro de emis so ras co -
mu ni tá ri as em ope ra ção já ul tra pas sa a fa i xa de oito
de ze nas, co brin do vas to ter ri tó rio de ci da des e mu ni -
cí pi os afas ta dos da ca pi tal. De Águas Lin das a Ca be -
ce i ras, de Ara gar ças a Cris ta li na, de Ja taí a Sil vâ nia,
de Itum bi a ra a Po ran ga tu, de Indi a ra a San ta He le na,
to das e mu i tas mais se unem numa rede fa bu lo sa -
men te di nâ mi ca de ra di o di fu são co mu ni tá ria.

Na ver da de, a gran de ma i o ria en trou em fun ci o -
na men to a par tir de 1998, quan do o Le gis la ti vo e o
Exe cu ti vo en ten de ram, de vez, que o apo io à ins ta la -
ção das re des co mu ni tá ri as pelo in te ri or bra si le i ro sig -
ni fi ca va bem mais que mera as sis tên cia pro se li tis ta.
Por um lado, o Pre si den te da Re pú bli ca edi tou, em
agos to de 2001, a Me di da Pro vi só ria n.º 2.216-37,
que agi li za o fun ci o na men to das rá di os co mu ni tá ri as,
ex pe din do au to ri za ção de ope ra ção em ca rá ter pro vi -
só rio, cuja va li da de vi go ra até que o ato de ou tor ga
seja apre ci a do pelo Con gres so Na ci o nal. Por ou tro,
tan to o Se na do quan to a Câ ma ra, há pelo me nos
qua tro anos, não têm fu gi do à res pon sa bi li da de le gis -
la ti va que a ma té ria lhes im põe.

Aliás, de tão re le van te a ma té ria, a pró pria so ci -
e da de tra ta de cu i dar da am pli a ção do de ba te, en fa ti -
zan do o pa pel po lí ti co da di fu são da co mu ni ca ção lo -
cal. Nes sa li nha, es pe ci a lis tas têm de mons tra do a le -
gi ti mi da de da exis tên cia das rá di os co mu ni tá ri as, evi -
den ci an do a com pe tên cia mu ni ci pal para ma te ri a li zar
pro je tos vi ci o sa men te abs tra tos de des cen tra li za ção
po lí ti ca. Não por aca so, a ques tão ur gen te da de mo -
cra ti za ção dos me i os de co mu ni ca ção no Bra sil tem
pro gres si va men te mo bi li za do nos sa so ci e da de. Isso

tem pro du zi do in te res san tes re sul ta dos, como foi o
caso do lan ça men to, no iní cio de agos to, de uma
cam pa nha na ci o nal pela cri a ção e le ga li za ção das te -
vês co mu ni tá ri as, de cuja or ga ni za ção se en car re gou
o Fó rum De mo cra cia na Co mu ni ca ção, ór gão que
con gre ga as rá di os co mu ni tá ri as do País.

Por isso mes mo, para me lhor de fi nir seus ob je ti -
vos, e lon ge de se con fun dir com as rá di os pi ra tas e
clan des ti nas, as rá di os co mu ni tá ri as ca rac te ri zam-se
por ou tros atri bu tos, no meio dos qua is se des ta cam o 
en vol vi men to com ca u sas so ci a is im pror ro gá ve is,
bem como a di vul ga ção de in for ma ções bá si cas para
a for ma ção da ci da da nia bra si le i ra. Tra ta-se, em
suma, de emis so ras ad mi nis tra das por um con se lho
da co mu ni da de, sem fins lu cra ti vos, com o ob je ti vo de 
de sen vol ver re des mais es tre i tas de re la ções en tre os 
mo ra do res e a so ci e da de, en tre os mo ra do res e o
Esta do. De acor do com a le gis la ção vi gen te, elas de -
vem ope rar na fa i xa das FMs, dis so ci a das de qual -
quer vín cu lo re li gi o so ou par ti dá rio, aber tas para a
plu ra li da de de pen sa men to e de cul tu ra.

Além dis so, se gun do es tu do re a li za do pela Uni -
ver si da de Me to dis ta de São Pa u lo, as rá di os co mu ni -
tá ri as tra zem as pec tos ino va do res quan to ao con te ú -
do de sua pro gra ma ção e pro ces so de ges tão. Se, do
lado da pro gra ma ção, ten de a pro du zir um vín cu lo or -
gâ ni co com a re a li da de lo cal, tra tan do de seus pro ble -
mas, suas fes tas, suas ne ces si da des, seus in te res -
ses e sua cul tu ra, do lado da ges tão, abra ça um com -
pro mis so es tre i to com a edu ca ção para a ci da da nia,
de mo cra ti zan do o po der de co mu ni car.

Su cin ta men te, con cluo que as rá di os co mu ni tá -
ri as es tão con tri bu in do não so men te para ace le rar a
re gu la men ta ção no se tor de ra di o di fu são de ba i xa po -
tên cia, mas tam bém para acir rar o de ba te so bre a de -
mo cra ti za ção dos me i os de co mu ni ca ção de mas sa
no Bra sil, his to ri ca men te con cen tra dos nas mãos de
gran des gru pos eco nô mi cos e po lí ti cos. Na con di ção
de in can sá vel in cen ti va dor das rá di os co mu ni tá ri as
em Go iás, re no vo meu com pro mis so com os pro je tos
so ci a is que vi sem à ins ta la ção de ain da mais rá di os
por todo o País.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 13 ho ras 59
mi nu tos.)
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Ata da 109ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria
em 10 de setembro de 2002

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res,
Re nan Ca lhe i ros e João Alber to Sou za

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Adir Gen til – Alber to Sil va – Amir Lan do – Antô -
nio Car los Va la da res – Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa -
io – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Chi co Sar to -
ri – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu -
ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ri be i ro
– Fre i tas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
He lo í sa He le na – Iris Re zen de – João Alber to Sou za
– José Fo ga ça – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam -
pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú dio
Co e lho – Luiz Pon tes – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri -
na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Ney Su -
as su na – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Sér gio Ma cha do – Tas so Ro sa do – Te o tô nio Vi le la Fi -
lho – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de 
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 42 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu -
ar do Su plicy, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

OFÍ CIO Nº 1.245/P

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 2002

Inqué ri to Nº 1.057
Autor: Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
Denunciado: Ro nal do José da Cu nha Lima
Assistente: Tar ci sio de Mi ran da Bu rity

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o Su pre mo

Tri bu nal Fe de ral, na ses são ple ná ria re a li za da 28 de
agos to de 2002, por una ni mi da de, nos au tos do in -

qué ri to men ci o na do, re ce beu a de nún cia ofe re ci da
pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, me di an te a qual foi
im pu ta do ao de nun ci a do o cri me pre vis to no ar ti go
121, § 2º, in ci so IV, com bi na do com o ar ti go 14, am -
bos do Có di go Pe nal.

Aten ci o sa men te, – Mi nis tro Ilmar Gal vão,
Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si dên cia (ar ti go
37, I, RI-STF)

O Ofí cio nº 1.245/2002 – STF, será
ane xa do ao pro ces sa do do Ofí cio nº S/ 18,
de 1997, que re tor na ao Arqui vo.

OFÍCIO
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

OFÍCIO S/23, DE 2002

17290 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002616    ANAIS DO SENADO FEDERAL 
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Re la tó rio
O Se nhor Mi nis tro Fer nan do Ne ves: Sr. Pre si -

den te, o Se na dor Edi son Lo bão, ilus tre Pre si den te in -
te ri no do Se na do Fe de ral, apre sen ta su ges tões a fim
de que esta Cor te efe tue a pa dro ni za ção da con fec -
ção dos di plo mas dos can di da tos ele i tos nas ele i ções 
de 2002, pe los tri bu na is re gi o na is ele i to ra is (fls. 2-4).

Insta da a ma ni fes tar-se, a Asses so ria Espe ci al
da Pre si dên cia – AESP opi nou que fos se ou vi da a Se -
cre ta ria Ju di ciá ria, con si de ran do sua com pe tên cia
quan to ao re fe ri do tema, o que foi aco lhi do à fl. 24.

A ilus tre Se cre tá ria Ju di ciá ria pro nun ci ou-se, às
fls. 26-52, so bre os pro ce di men tos a se rem ado ta dos
na pa dro ni za ção dos di plo mas a se rem ex pe di dos
pela Jus ti ça Ele i to ral.

Em nova ma ni fes ta ção (fl. 54), a AESP su ge riu,
em face da im por tân cia e opor tu ni da de das pro pos -
tas, a apro va ção de re so lu ção so bre a ma té ria, cuja
mi nu ta foi acos ta da à fl. 57.

É o re la tó rio.

Voto

O Se nhor Mi nis tro Fer nan do Ne ves (re la tor): Sr.
Pre si den te, voto pela apro va ção da mi nu ta de re so lu -
ção para pa dro ni za ção dos di plo mas a se rem ex pe di -
dos pe los tri bu na is re gi o na is ele i to ra is aos can di da -
tos ele i tos nas ele i ções de 2002.

OF. SF/918/2001 

Bra sí lia, 13 de agos to de 2001

Exmº Sr.
Ministro Nelson Jobim
D.D. Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia com o pro pó si to

de apre sen tar-lhe al gu mas in for ma ções re la ci o na das 
com os di plo mas de Se na dor e de Su plen te de Se na -

dor emi ti dos pe los Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is, e,
so bre esse as sun to, emi tir bre ves con si de ra ções a
se rem apre ci a das por Vos sa Exce lên cia e pelo Co -
len do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral. As in for ma ções a
se guir pres ta das re fe rem-se ape nas aos dois úl ti mos
ple i tos, re a li za dos em 1994 e 1998, cu jos man da tos
ain da es tão em cur so.

Em pri me i ro lu gar, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
do Se na do Fe de ral, con for me có pi as em ane xo, tem
de tec ta do, em al guns di plo mas de Su plen te de Se na -
dor, a au sên cia de clas si fi ca ção como Pri me i ro ou Se -
gun do Su plen te, em de sa cor do, sal vo me lhor en ten di -
men to, com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 215
da Lei nº. 4.737, de 1965 – Có di go Ele i to ral, re gra essa 
re gu la do ra do § 2º, do art. 46 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, o Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do
Esta do de Per nam bu co de i xou de in di car, nos di plo mas
ex pe di dos em 1994, a le gen da dos Se na do res Car los
Wil son e Ro ber to Fre i re e Pri me i ro Su plen te Clo do al do
da Sil va Tor res Fi lho, omis são que não se re pe tiu nos di -
plo mas dos ele i tos em 1998, Se na do res José Jor ge e
José de Sou za Co e lho, este o Pri me i ro Su plen te.

Em se gun do lu gar, os da dos que obri ga to ri a -
men te de vem cons tar de um di plo ma, ain da con so an -
te o pa rá gra fo úni co do art. 215, são in su fi ci en tes para 
a ade qua da iden ti fi ca ção do Su plen te de Se na dor.

Con si de ran do-se que, atu al men te, com o plu ri -
par ti da ris mo, os Se na do res em ge ral são ele i tos por
co li ga ções e, ain da, que não é in co mum a tro ca de
par ti do du ran te o exer cí cio do man da to, a sim ples in -
di ca ção, no di plo ma, da le gen da par ti dá ria ou da co li -
ga ção tor na-se in su fi ci en te para es cla re cer a re la ção
en tre o Su plen te e o seu res pec ti vo Se na dor ti tu lar.

Em face do aqui ex pos to, o Se na do Fe de ral, fre -
qüen te men te, en con tra pro ble mas para es cla re cer a
si tu a ção de um Su plen te quan do este é con vo ca do a
to mar pos se.

Exem plo des ses pro ble mas ocor reu re cen te men -
te, quan do o Se na dor Ra mez Te bet foi in ves ti do no car -
go de Mi nis tro de Esta do e o Su plen te de Se na dor Pe -

17296 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002622    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra apre sen tou-se para a pos se no 
Se na do Fe de ral. Foi ne ces sá ria, nes sa oca sião, uma
tro ca de cor res pon dên ci as (có pi as em ane xo) en tre a
Pre si dên cia des ta Casa e a do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to -
ral do Mato Gros so do Sul para o es cla re ci men to da po -
si ção do Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra.

Isso pos to, e con si de ran do que no pró xi mo ano
se rão re a li za das ele i ções para o pre en chi men to de
dois ter ços das ca de i ras do Se na do Fe de ral, so li ci to a 
Vos sa Exce lên cia que, por seu alto in ter mé dio, o Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral exa mi ne es ses fa tos e, por
con se guin te, apre cie a pos si bi li da de de ado tar pro ce -
di men tos pa dro ni za dos a se rem ob ser va dos por to -
dos os Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is.

Entre es ses pro ce di men tos pa dro ni za dos, per -
mi to-me su ge rir que, na con fec ção dos di plo mas:

1) se jam ri go ro sa men te ob ser va das as 
exi gên ci as es ta be le ci das no pa rá gra fo úni co 
do art. 215 do Có di go Ele i to ral (§ 2º do art.
46, da Cons ti tu i ção Fe de ral), es pe ci al men te 
aque la da clas si fi ca ção do Su plen te;

2) cons te, quan do o ele i to o for por co -
li ga ção, além do nome des ta, as si glas dos
par ti dos que a in te gra ram; 

3) cons te, no caso dos Su plen tes de
Se na dor, o nome do ti tu lar do man da to; 

Acre di to que es sas su ges tões, sem em bar gos
de ou tras pa dro ni za ções que esse Co len do Tri bu nal
jul gar im por tan tes, eli mi na rão os trans tor nos atu al -
men te ve ri fi ca dos, so bre tu do na con vo ca ção de Su -
plen te de Se na dor.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia os meus pro tes tos de ele va da con si de ra ção e
apre ço. – Edíl son Lo bão, Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, in te ri no.

OF. SF Nº 873/2001

Bra sí lia, 6 de ju lho de 2001

Exmº SR.
De sem bar ga dor Ru bens Ber gon zi Bos say
Pre si den te do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Mato
Gros so do Sul

Se nhor Pre si den te,
Em vir tu de da no me a ção do no bre Se na dor Ra -

mez Te bet para o car go de Mi nis tro de Esta do da Inte -
gra ção Na ci o nal, e por for ça do § 1º do art. 56 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, esta Pre si dên cia te ria que con -
vo car o pri me i ro Su plen te de S. Exª para ser in ves ti do
no man da to de Se na dor da Re pú bli ca.

Com pa re ceu à Se cre ta ria-Ge ral da Mesa o Sr.
Pe dro Ubi ra ja ra de Oli ve i ra e apre sen tou o res pec ti vo

Di plo ma, do qual, to da via, cons ta tão- so men te “... o
pre sen te Di plo ma de Su plen te de Se na dor ...“, sem
in di car se se tra ta de pri me i ro ou se gun do su plen te.

Le van ta da a dú vi da pe ran te a Asses so ria do Se -
na dor Ra mez Te bet, esta in for mou, ex tra-ofi ci al men -
te, que o pri me i ro Su plen te ha via fa le ci do.

Não obs tan te esse fato, esta Pre si dên cia en ten de
im pres cin dí vel que o di plo ma ele i to ral es pe ci fi que tan to
a con di ção de pri me i ro ou se gun do su plen te, uma vez
que o § 3º do art. 46 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce
que cada Se na dor será ele i to com dois su plen tes, como 
tam bém o nome do ti tu lar do man da to.

Di an te do ex pos to, so li ci to a V. Exª exa mi nar a
pos si bi li da de de se ex pe dir di plo ma do qual cons te a
real si tu a ção do no bre Se na dor Pe dro Ubi ra ja ra.

Per mi ta-me, ain da, in for mar a V. Exª que, na ver -
são pu bli ca da do Di plo ma, por pro ble mas em sua
con fec ção, da dos im por tan tes fi ca ram ile gí ve is com a 
su per po si ção da ima gem do edi fí cio do Con gres so
Na ci o nal, con for me V. Exª po de rá ve ri fi car à pá gi na
13622 do Diá rio do Se na do Fe de ral de 21 de ju nho
úl ti mo, em ane xo.

Apro ve i to a opor tu ni da de para apre sen tar a V.
Exª pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, Se na dor, Ja der Bar ba lho,
Pre si den te.

Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de
Mato Gros so do Sul Se cre ta ria Ju di ciá ria

Of. nº 133/01/CRIP/SJ/PRE 

Cam po Gran de/MS, 12 de ju lho de 2001

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Ja der Bar ba lho
D.D. Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Em aten di men to à so li ci ta ção con ti da no Of. SF

nº 873/2001, de 6-7-01, in for mo a Vos sa Exce lên cia
que Ra mez Te bet foi ele i to Se na dor no Ple i to de
1994, ten do como pri me i ro su plen te Pe dro Pa u lo de
Bar ros Lima e como se gun do su plen te Pe dro Ubi ra ja -
ra de Oli ve i ra.

Ou tros sim, em con sul ta ao Ca das tro Na ci o nal de
Ele i to res, re la tó rio em ane xo, cons ta ta-se pelo có di go
fase nº 19, que o pri me i ro su plen te Pe dro Pa u lo de Bar -
ros Lima teve seu Tí tu lo Ele i to ral nº 97981953, can ce la -
do por fa le ci men to, ten do sido in clu si ve, mi gra do para a
base his tó ri ca, nos ter mos do § 4º do ar ti go 47 da Res.
nº 20.132, com nova re da ção dada pe las Res. nºs
20.442 e 20.491, to das do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Aten ci o sa men te, Des. Ru bens Ber gon zi Bos -
say, Pre si den te TRE – MS.
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AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 854, de 2002, de 6 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 113, de 2002, do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Ao Arqui vo.

Nº 855, de 2002, de 6 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Sa ú de, en ca mi nhan do as in for ma ções

em res pos ta ao Re que ri men to nº 120, de 2002, do
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Ao Arqui vo.

Nº 907, de 2002, de 6 do cor ren te, do Mi nis tro
de Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do as in for ma ções
em res pos ta ao Re que ri men to nº 444, de 2002, do
Se na dor Fran cis co Escór cio.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 489, DE 2002

(Nº 1.307/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das Almas a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ri a cho das Almas,
Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 79, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das Almas a exe -
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ri a cho
das Almas, Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 524/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro, de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 40, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de Ou ri cu ri – ABO, na ci da de 
de Ou ri cu ri – PE;

2 – Por ta ria nº 46, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro São José na ci da -
de de Car pi na – PE;

3 – Por ta ria nº 55, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria
Da mi zia Da ni el le, na ci da de de Esca da – PE;

4 – Por ta ria nº 56, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas
FM, na ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus – PE;

5 – Por ta ria nº 74, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ca ru a ru
FM, na ci da de de Ca ru a ru – PE;

6 – Por ta ria nº 79, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das Almas, na ci -
da de de Ri a cho das Almas – PE;

7 – Por ta ria nº 82, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Bu í que FM, na ci da de de
Bu í que – PE;

8 – Por ta ria nº 299, de 2 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus, na ci da de de
Nova Espe ran ça – PR;

9 – Por ta ria nº 306, de 5 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções,
na ci da de de Ga ro pa ba – SC;

10 – Por ta ria nº 315, de 5 de ju lho de 2000 – Co -
mis são de Apo io à Cri an ça e ao Ado les cen te – De no -
mi na da – CACA, na ci da de de San to Antô nio da Pa -
tru lha – RS;

11 – Por ta ria nº 324, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Luis Ri be i ro da Sil va, na ci da de de Mon se -
nhor Gil – PI;

12 – Por ta ria nº 325, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Eco ló gi ca de Pla nal to, na ci da -
de de Pla nal to – PR; e

13 – Por ta ria nº 804, de 28 de de zem bro de
2000 – Rá dio Co mu ni tá ria Ven tu ro sa FM, na de Ven -
tu ro sa – PE

Bra sí lia, 3 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MC 140 EM

Bra sí lia, 25 de mar ço de 2001.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Ri a cho das Almas, com sede na ci da de de Ri a cho
das Almas, Esta do de Per nam bu co, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, de Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.812, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per mi -
tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a co -
mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o nal,
so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te gra -
ção de in for ma ções be né fi cas em todos os seg mentos, e 
a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53103000558/99, que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.
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5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rão a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
do Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 79, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, no uso de suas atri bu i ções, con si de -
ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1996, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53103.000555199. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá rio de
Ri a cho das Almas, com sede na Rua José Ce les ti no,
s/nº, Ba ir ro Bra sí lia Te i mo sa, na ci da de de Ri a cho
das Almas, Esta do de Per nam bu co, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 08º07’29”S e lon gi tu de em
35º51’54”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 0120/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53103000558/99, de
20-10-99.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho
das Almas, lo ca li da de Ri a cho das Almas, Esta do de
Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das
Almas, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
3.366.216/0001-63, no Esta do de Per nam bu co, com

sede na Rua José Ce les ti no s/nº – Ba ir ro Bra sí lia Te i -
mo sa, ci da de de Ri a cho das Almas – PE, di ri giu-se ao 
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 22 de se tem bro de
1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran -
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla a lo -
ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;
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– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 2 a 274, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua José Ce les ti no s/nº –
Ba ir ro Bra sí lia Te i mo sa, na ci da de de Ri a cho das
Almas, Esta do de Per nam bu co, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 8º07’29”S de la ti tu de e 35º51’54”W de
lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 114 a 117, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com.”

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or -
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or -
de na das co in ci den tes com os le van ta men -
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção 
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci -
sos I e II da Nor ma 02/98; com pro va ção de ne ces -

sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, bem como com pro van te
de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta -
ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te e apre sen ta ção
do Pro je to Téc ni co, (fls. 124 a 274).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 140, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa -
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta -
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 275 a 278. Na oca -
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu sao/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das Almas,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: He le na Cris ti na San tos Ri be i ro
Vice-Pre si den te: Ma no el Alves Fer re i ra
1º Se cre tá rio: João Hi pó li to de Me de i ros Fi lho
2a Se cre tá ria: Ma ria Lu ce mar Fer re i ra Alcân ta ra
Te sou re i ro: Ma no el Sa tur ni no Ri be i ro
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Vice-Te sou re i ro: Antô nio José da Sil va
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di -

an te e es tú dio
Rua José Ce les ti no s/nº – Ba ir ro Bra sí lia Te i mo -

sa, ci da de de Ri a cho das Almas, Esta do de Per nam -
bu co;

– co or de na das ge o grá fi cas
08º07’29” de la ti tu de e 35º51’54” de lon -

gi tu de, cor res pon den tes aos da dos dis pos tos
no “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta -
ção” – fls. 275 a 278, bem como “For mu lá rio
de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 140 e que se
re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu -
ni tá ria de Ri a cho das Almas, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da -
de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas
no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53103000558/99, de
20 de ou tu bro de 1999.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2000.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 14 de de zem bro de 2000. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ser vi ços 
de Ou tor ga de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
0120/2000/DOSR/SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul -
to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 15 de de zem bro de 2000. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 490, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu -
ni ca ções a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -

são co mu ni tá ria na ci da de de Ga ro pa ba,
Esta do de San ta Ca ta ri na. 

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 306, de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a Rá -
dio Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 524/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 40, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Ou ri cu ri –ABO, na ci da de de
Ou ri cu ri – PE;

2 – Por ta ria nº 46, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro São José, na ci da -
de de Car pi na – PE;

3 – Por ta ria nº 55, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Cul tu ral e Co mu ni tá ria
Da nú zia Da ni el le, na ci da de de Esca da – PE;

4 – Por ta ria nº 56, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Co li nas
FM, na ci da de de Bre jo da Ma dre de Deus – PE;

5 – Por ta ria nº 74, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Ca ru a ru
FM, na ci da de de Ca ru a ru – PE;

6 – Por ta ria nº 79, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ri a cho das Almas, na ci -
da de de Ri a cho das Almas – PE;

7 – Por ta ria nº 82, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Bu í que FM, na ci da de de
Bu í que – PE;

8 – Por ta ria nº 299, de 21 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus, na ci da de de
Nova Espe ran ça – PR;

9 – Por ta ria nº 306, de 5 de ju lho de 2000 – Rá -
dio Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se FM de Co mu ni ca ções,
na ci da de de Ga ro pa ba-SC;

10 – Por ta ria nº 315, de 5 de ju lho de 2000 – Co -
mis são de Apo io à Cri an ça e ao Ado les cen te – De no -
mi na da CACA, na ci da de de San to Antô nio da Pa tru -
lha – RS;
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11 – Por ta ria nº 324, de 5 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Luís Ri be i ro da Sil va, na ci da de de Mon se -
nhor Gil – PI;

12 – Por ta ria nº 325, de 5 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Eco ló gi ca de Pla nal to, na ci da -
de de Pla nal to – PR; e

13 – Por ta ria nº 804, de 28 de de zem bro de
2000 – Rá dio Co mu ni tá ria Ven tu ro sa FM, na ci da de
de Ven tu ro sa – PE.

Bra sí lia, 5 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 357 /MC

Bra sí lia, 14 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Rá dio Co mu ni tá ria Ga ro -
pa ben se FM de Co mu ni ca ções, com sede na ci da de
de Ga ro pa ba, Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo re o
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da -
de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.002024/99 que ora faço acom pa nhar, com a 
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223. da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 306 DE 5 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, no uso de suas atri bu i ções, con si de -
ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.002024/99. re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Rá dio Co mu ni tá ria Ga ro pa -
ben se FM de Co mu ni ca ções, com sede na Pra ça 21
de Abril, s/nº, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Ga ro pa ba,
Esta do de San ta Ca ta ri na, a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 28001515 e lon gi tu de em
483T30’W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de Seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA DE FUNDAÇÃO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA
GAROPABENSE DE COMUTNICAÇÕES

Aos de zes se te dias do mês de no vem bro de um
mil no ve cen tos e no ven ta e sete, no Sa lão da Ca pe la
do Pin gui ri to, nes ta ci da de de Ga ro pa ba, Esta do de
San ta Ca ta ri na, às 20 ho ras com a pre sen ça dos só ci -
os fun da do res que esta subs cre vem, re a li zou-se a
Assem bléia Ge ral des ta so ci e da de. Os mem bros des -
ta so ci e da de, es co lhe ram a mim Gil ber to F. de Ara ú jo
para se cre ta ri ar os tra ba lhos. Nes ta Assem bléia Ge -
ral fo ram to ma das as se guin tes re so lu ções:

a) Foi de fi ni do a Pra ça vin te e um de abril, s/n,
Cen tro, Ga ro pa ba – SC, como sede des ta as so ci a -
ção;

b) Foi ofi ci a li za do, Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu -
ni tá ria (ga ro pa ben se de Co mu ni ca ções, como o
nome da Enti da de;

c) A Assem bléia Ge ral, por acla ma ção, de ter mi -
nou a for ma de es co lher a Di re to ria Exe cu ti va. To dos
os mem bros par ti ci pan tes, por voto se cre to, es co lhe -
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ram o pre si den te e o mes mo es co lheu o res to da Di re -
to ria;

d) Já de fi ni do a Di re to ria Exe cu ti va, fica re pre -
sen ta da da se guin te for ma:

1 – Pre si den te – Sil vio Lo pes da Sil va
2 – Vice-Pre si den te – Olí via Vi cen tin Neto
3 – Se cre tá rio – Má rio Te mes Fi lho
4 – Se gun do Se cre tá rio = Ju di te Mar tins
5 – Te sou re i ro – Ade mir Ro dri gues
6 – Se gun do Te sou re i ro – José Ri car do da Sil va
7 – Di re tor de Ope ra ções – Jo sef Hoff mann
8 – Vice Di re tor de Ope ra ções – Au ré lio Car do so
9 – Di re tor de Cul tu ra – Luiz Car los Gon çal ves
10 – Vice Di re tor de Cul tu ra – Jo a quim Da ni el

Mar ques
11 – Di re tor de Pa tri mô nio Alda José Pe dro;
e) O Pre si den te con vo cou a Assem bléia Ge ral,

para a pró xi ma re u nião no dia 20 de no vem bro de
1997, para dis cu tir as sun tos pen den tes da re u nião
an te ri or;

f) Par ti ci pou da Assem bléia de fun da ção re pre -
sen tan tes de sete co mu ni da des;

g)Fi cou de ter mi na do que Asso ci a ção Cul tu ral e
Co mu ni tá ria Ga ro pa ben se de Co mu ni ca ções terá to -
dos os li de res co mu ni tá ri as do mu ni cí pio, como as so -
ci a dos;

h)Con for me con vi te de con vo ca ção, 30 item, o
nome fan ta sia da Rá dio Co mu ni tá ria FM, será es ta -
be le ci do por con cur so pú bli co, quan do a mes ma co -
me çar sua pro gra ma ção nor mal.

i) Par ti ci pa ram da Assem bléia Ge ral de fun da -
ção to dos os mem bros con for me a re la ção de no mes
e as si na tu ras, que será ane xa da a esta ata.

Esgo ta da a or dem do dia, o se nhor pre si den te
co lo cou a pa la vra à dis po si ção de quem dela qui ses -
se fa zer uso. Como nin guém de mons trou o de se jo de
usá-la, o se nhor pre si den te de cla rou en cer ra do os
tra ba lhos, sus pen den do a ses são pelo tem po ne ces -
sá rio à la vra tu ra des ta ata. Re di gi do este ex pe di en te,
a Ata foi lida e acha da con for me e apro va da em to dos
os seus ter mos e a se guir as si na da pe los pre sen tes.

Ga ro pa ba, San ta Ca ta ri na, 17 de no vem bro de
1997.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 491, DE 2002

(Nº 1.325/2001, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen -

se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Lima Cam pos,
Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 392, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Lima Cam pos, Esta do do Ma ra nhão;

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 702/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos ao Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con -
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 300, de 21 de ju nho de 2000 –
Cen tro Cul tu ral São Ju das Ta deu, na ci da de de Ni te -
rói – RJ;

2 – Por ta ria nº 392, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Li ma cam pen se na
ci da de de Lima Cam pos – MA;

3 – Por ta ria nº 393, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Co mu ni ca ção
So ci al de Oro bó, na ci da de de Oro bó – PE;

4 – Por ta ria nº 406, de 3l de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ita gi bá ci da de de Ita gi bá
– BA;

5 – Por ta ria nº 476, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção de Rá dio de Fu são Co mu ni tá ria Car los Pe -
re i ra, na ci da de de San ta Lu zia – BA;

6 – Por ta ria nº 577, de 22 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ave Bran ca para o De sen -
vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co dos Mo ra do res
da Pra ça do DI – QNA  Taguatinga – DF, na ci da de de
Ta gua tin ga – DF;

7 – Por ta ria nº 630, de 5 de ou tu bro de 2000 –
Fun da ção Obra Assis ten ci al para Inte gra ção So ci al
da Co mu ni da de, na ci da de de São Vi cen te – RN;

8 – Por ta ria nº 676, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Co mu ni tá ria ABC –
SHALON, na ci da de de Cu i a bá – MT;

9 – Por ta ria nº 677, de 25 de ou tu bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti -
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co, Cul tu ral e So ci al de Mi ran da – ACODAMI, na ci da -
de de Mi ran da – MS;

10 – Por ta ria nº 683, de 25 de ou tu bro de 2000 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro aos Artis tas de
Ca ja ze i ra, na ci da de Sal va dor – BA;

11 – Por ta ria nº 762, de 12 de de zem bro da
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun do No -
na to de Tu mim na ci da de de Tu mim – MA;

12 – Por ta ria nº 38, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al Cul tu ral Pa dre Deó cli des na
ci da de de Aca zi – RN;

13 – Por ta ria nº Co mu ni tá ria na ci da de de Ca ta -
lão – GO;

14 – Por ta ria nº 108, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção de Re cu pe ra ção Con ser va ção e Pre ser -
va ção da Ba cia do Rio Par do na ci da de de Ri bas do
Rio Par do -MS;

15 – Por ta ria nº 116, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co
e Cul tu ral de Ca ra col, na ci da de de Ca ra col – MS; e

16 – Por ta ria nº 117, de 6 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al da Cha pa da (AAC), na ci da -
de de Utin ga – BA.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so. 

Bra sí lia, 18 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce 1ên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Cul tu ral Li ma cam pen se, 4ª sede na ci da de de Lima
Cam pos, Esta do do Ma ra nhão (ex plo re o ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca -
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1983.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, ca sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so

edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci -
o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que con clui da do cu men ta ção de ori gem, con subs -
tan ci a da nos mi tos do Pro ces so nº 53680.000S65/98, 
que ora faço acom pa nhar, cria a ina bi li da de de sub si -
di ar com tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je ta do
pre sen te pro ces so, pas sar a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te,  Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 392, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca -
ções, no uso de suas atri bu i ções, con si de -
ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do
De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53680.000865/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul -
tu ral Li ma cam pen se, com sede na Rua Joel Bar bo sa,
nº 147 – Cen tro, na ci da de de Lima Cam pos, Esta do
do Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1996, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 04º31º12’S e lon gi tu de em
44º27’55”W, uti li zan do a fre qüên cia de B7.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 492,  DE 2002

(Nº 1.351/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos) 

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu -
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Iapu, Esta do de 
Mi nas Ge ra is.  

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:  
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re à Por -

ta ria nº 88, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Iapu, Esta do de Mi nas Ge ra is. 

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 624/01   

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal, 
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ção
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des: 

1 – Por ta ria nº 58, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
ARCC, Asso ci a ção Re me di en se Co mu ni tá ria de Co mu -
ni ca ção, na ci da de de Se nho ra dos Re mé di os – MO;

2 – Por ta ria nº 88, de 22 de fe ve re i ro de 20071 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Iapu – MG;

3 – Por ta ria nº 91, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra,
Rá dio Co mu ni tá ria Inter la gos, na ci da de da Cam po
do Meio – MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 22 de fe ve re i ro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ser ra das Ga lés, na ci da de de
Pa ra ú na – GO;

5 – Por ta ria nº 139, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta qua -
ra na, na ci da de de Ta qua ra na – AL;

6 – Por ta ria nº 140, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria União de São Ti a go
(ACCU), na ci da de de São Ti a go – MG;

7 – Por ta ria nº 141, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal,
na ci da de de Fru tal – MG;

8 – Por ta ria nº 142, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Mu ni cí -
pio de Upa ne ma-RN, na ci da de de Upa ne ma – RN;

9 – Por ta ria nº 143, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Rá dio Co mu ni tá ria de Aju ri ca -
ba/RS, na ci da de de Aju ri ca ba – RS;

10 – Por ta ria nº 144, de 26 de mar ço de 2001–
Asso ci a ção Ver de Vida, na ci da de de Can doí – PR;

11 – Por ta ria nº 145, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Vale do Ti ba gi,
na ci da de de Te lê ma co Bor ba – PR;

12 – Por ta ria nº 146, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ja cu tin guen se de
Ra di o di fu são (ACCOJAR), na ci da de de Ja cu tin ga –
MG;

13 – Por ta ria nº 147, de 26 de mar ço de 2001 –
Asso ci a ção Pró-Sa ú de de Fe i jó/AC, na ci da de de Fe i -
jó – AC;

14 – Por ta ria nº 198, de 18 abril de 2001 – Asso -
ci a ção Cul tu ral Edu ca do ra de Co mu ni ca ção Co mu ni -
tá ria, na ci da de de Gu a pi a çú – SP; e

15 – Por ta ria nº 205, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de Tupi Pa u lis ta, na ci da de de Tupi Pa u lis ta – SP. 

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC 92 EM

Bra sí lia, 23 de mar ço de 2001 

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, 

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Ia pu en se de Ra di o di fu são, com sede na ci da de de
Iapu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca -
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 
de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in cluí ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção  re cep ti vi da de da
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes. 

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam -
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
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né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is. 

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53710.001202/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do azt. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te,  Pi men ta da Ve i ga,  Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 88, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001 

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, no uso de suas atri bu i ções,
con si de ran do o dis pos to nas ar ti gos
10 e 19 do De cre to nº 2.815, de 3 de ju -
nho de 1996, e ten do em vis ta o que
cons te ao Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53710.001202/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ia pu -
en se de Ra di o di fu são, com sede na Rua Antô nio Mar -
ques, nº 15, Ba ir ro Cen tro, na ci da de de Iapu, Esta do
do Mi nas Ge ra is, a exe cu tar SGMÇO de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de. 

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1996, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res. 

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das
ge o grá fi cas com la ti tu de em 19º26’12”S o lon gi tu de 
mm 42º13’04”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9
Mhz. 

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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RELATÓRIO Nº0027/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53720000296/99,
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção do 
ser vi ço de Ra di o di fu são co mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM
Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará.

I – Intro du ção 

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta Pe -
dren se, ins cri ta no CGCIMF sob o nú me ro
03.086.184/0001-42, no Esta do do Pará, com sede na
Pra ça Papa Pa u lo VI, s/nº – Cen tro, ci da de de Cam pi nas, 
SP; di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 14 de abril
de 1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran -
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim cor no o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio. 

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos. 

II – Re la tó rio 

· atos cons ti tu ti vos da en ti da de /do cu men tos
aces só ri os  

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.  

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al; 
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes; 
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
em face dos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.  

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 4 a 421, dos au tos.  

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.  

III – Re la tó rio 

· Infor ma ções téc ni cas 

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua
pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em área 
abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km, com cen tro
lo ca li za do na Pra ça Papa Pa u lo VI, s/nº – Cen tro – pré -
dio ane xo ao Se mi ná rio Be a to de Anchi e ta, na ci da de
Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará, de co or de na das ge o -
grá fi cas em 01º23’36”S de la ti tu de e 48º52’05”W de lon -
gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli -
ca do no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da e que con si -
de rou as co or de na das apre sen ta das na Plan ta de
Arru a men to – 01º23’36”S de la ti tu de e 48º52’14”W de 
lon gi tu de, de mons tra que os cál cu los ini ci al men te
efe tu a dos es tão cor re tos e que, por con se guin te, as
co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem ser man ti -
das, pelo que se de pre en de da me mó ria do do cu -
men to de fo lhas 362 à 364, de no mi na do de «Ro te i ro
de Aná li se Téc ni ca de Rad Com.  

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:  

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or -
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or -
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de na das co in ci den tes com os le van ta men -
tos do IBGE; 

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção 
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são. 

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -
ção de do cu men tos dis pos tos no su bí tem 6.7 in ci -
sos. III, IV, VIII e X da Nor ma 02/98; bem como so li -
ci tou-se o en vio do Pro je to Téc ni co. (fls 367 à 421). 

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fir ma do pelo
en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi das as
se guin tes in for ma ções: 

– iden ti fi ca ção da en ti da de; 
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa -
men tos (trans mis sor, an te na e tor re e li nha
de trans mis sor), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di an te e in ten si da de de cam po no 
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e 
de ir ra di a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti -
cas elé tri cas da an te na.  

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta -
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 393 a 394.  

15. E o re la tó rio.  

IV – Con clu são/Opi na men to  

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos cres cen tes au tos, após de ti do exa me do rol de
do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis -
la ção ati nen te. 

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:  

– nome 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM Pon ta Pe -

dren se  

– qua dro di re ti vo 
Pre si den te: Ra i mun do Men des de Agui ar 
Vice-Pre si den te: José Mi guel Fer re i ra Go mes 
1º Se cre tá rio: Jor ge da Cos ta Ba tis ta
2º Se cre tá rio: Ro si ber to Cas tro Fer re i ra
1º Te sou re i ro: Fran cis co Ro dri gues de Sou za 
2º Te sou re i ro: Né lia M. da Encar na ção
Dir. de Co mu ni ca ção: Anto nio Ra i mun do Ma ci el

Vi lhe na  

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di -
an te e es tú dio

Tra ves sa 15 de No vem bro s/nº, ci da de de Pon ta
de Pe dras, Esta do do Pará;  

– co or de na das ge o grá fi cas
01º23’36” de la ti tu de e 48º52’14” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos na “Aná li se
Téc ni ca de Rad Com” -fls. 362, e que se re fe re à lo ca li -
za ção da es ta ção.  

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Rá dio FM Pon ta Pe dren se, no sen ti do de con ce -
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53720000296/99, de 19
de abril de 1999.

Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2000.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e ser vi ços de ra di o di fu são. 
Bra sí lia, 21 de se tem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta,

Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são.  
Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. –  Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são. 

Apro vo o Re la tó rio nº
0027/2000/DOSR/SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul -
to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. –  Pa u lo Me -
ni cuc ci , Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

Se tem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  11 17335

    661SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



17336 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002662    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Se tem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  11 17337

    663SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Re la tó rio nº 123/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53103000586/98, de
19-8-98.

Obje to:  Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za -
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni -
tá rio Rá dio Ca ru a ru FM, lo ca li da de Ca ru a ru, Esta do
de Per nam bu co.

I – Intro du ção  

1. A Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá -
dio Ca ru a ru FM, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o
nº 02.368.31310001-22, no Esta do de Per nam bu co,
com sede na Rua Sal da nha da Gama nº 138 – Cen tro, 
ci da de de Ca ru a ru – PE, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri -
men to da ta do de 11 de agos to de 1998, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex -
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.  

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos. 

II – Re la tó rio 

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os  

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998. 

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -

men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria. 

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te: 

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção
do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e
res pec ti vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is. 

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 5 à 210, dos au tos.  

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.  

III – RELATÓRIO 

• in for ma ções téc ni cas  
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Mes tre Pe dro 69 – 30
an dar – sa las 301 a 303 – Ed. Osep Sa les Bas tos –
Cen tro, na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu -
co, de co or de na das ge o grá fi cas em 8º17’1”S de la ti -
tu de e 35º58’9”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1999, Se ção 3.  

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 187, de no mi na do de Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue.  
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– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.  
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci so II 
da Nor ma nº 2/98, com pro va ção de ne ces sá ria al te ra -
ção es ta tu tá ria; bem como com pro van te de vá li da
exis tên cia das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à
ini ci a ti va da re que ren te e apre sen ta ção do Pro je to
Téc ni co, (fls. 160 a 210).  

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 200, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:  

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li -
za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço:

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la -
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 211 e 212. Na oca sião da so -
li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a Enti da de de -
ve rá in di car o nome do fa bri can te e o mo de lo do
trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria de 25,0 W.  

15. É o re la tó rio. 

IV – Con clu são/Opi na men to  

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te. 

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome 
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio

Ca ru a ru FM  
– qua dro di re ti vo 

Pre si den te: José Apa re ci do da Sil va 
Vice-Pre si den te: Car los Au gus to De mé zio da

Sil va
1º Se cre tá rio: Luiz Car los Bas tos
2ª Se cre tá ria: San dra Mou ra Pe re i ra  
1º Te sou re i ro: José Dil vam Ven tu ra
2º Te sou re i ro: José Edson De mé zio da Sil va
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio 
Rua Mes tre Pe dro nº 69 – sa las 301 a 303 –

Cen tro, ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per nam bu co;  
– co or de na das ge o grá fi cas 8º17’01” de la ti tu de

e 35º58’09” de lon gi tu de, cor res pon den tes aos da dos
dis pos tos no Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da
Esta ção – fls. 211 e 212, bem como For mu lá rio de
Infor ma ções Téc ni cas – fls. 200 e que se re fe rem à lo -
ca li za ção da es ta ção. 

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção e Mo vi -
men to Co mu ni tá rio Rá dio Ca ru a ru FM, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo -
ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo -
ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri -
tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53103000586/98,
de 19 de agos to de 1998.

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2000. – Re la tor da
con clu são Ju rí di ca – Re la tor da con clu são Téc ni ca.  

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são. 
Bra sí lia, 13 de de zem bro de 2000. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são.  
Bra sí lia, 14 de de zem bro de 2000. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
123/2000/DOSR/SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul -
to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer. 

Bra sí lia, 15 de de zem bro de 2000. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 092/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53790001322/98, de
5-10-98.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria. 
Inte res sa do: União das  Asso ci a ções Co mu ni tá ri as
e de Mo ra do res de Ca ra zi nho – UACC, lo ca li da de 
de  Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul.   

I – Intro du ção  

1. A União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e de
Mo ra do res de  Ca ra zi nho – UACC, ins cri ta no CGC/MF
ou CNPJ sob o nú me ro 93.237.733/0001-25, no Esta do 
do Rio Gran de do Sul, com sede Rua Ita ra ré 611 –
Cen tro , ci da de de Ca ra zi nho – RS, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 30 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te -
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio. 

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.  

II – Re la tó rio 

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os  

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 03.03.1998 e
Nor ma nº 02/98, de 06.08.1998.  

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de

ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:  

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes; 
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti -
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.  

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 10 à 237, dos au tos.  

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.  

III – Re la tó rio 

• in for ma ções téc ni cas  
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Ita ra ré nº 611 – Cen tro,
na ci da de Ca ra zi nho, Esta do do Rio Gran de do Sul,
de co or de na das ge o grá fi cas em 28º17’26”S de la ti tu -
de e 52º47’39”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18.03.1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 207, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que as co or de -
na das fo ram al te ra das e pas sa ram a ser em
28º17’26”S de la ti tu de e 52º47’39”W de lon gi tu de,
sen do que as mes mas fo ram ace i tas e con si de ra das.  
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:  

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.  
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção de com pro va ção de ne ces sá ria al te ra ção es ta tu -
tá ria, bem como en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni -
co, (fls. 211 a 237).  

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 216 e
217, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es -
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:  

– iden ti fi ca ção da en ti da de; 
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.  

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la -
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11. Fo lhas 238 e 239.  

15. É o re la tó rio.  

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.  

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:  

– nome 
União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e de Mo -

ra do res de Ca ra zi nho – UACC;  

– qua dro di re ti vo 
Pre si den te: Ade jar me Re i nehr Pe re i ra

 Vice-pres. Admi nis tra ti vo: Eu gê nio Ri car do Erlo

Vice-pres. Educ. Cult. Sa ú de, Laz. e M. Amb.:
Van der lei R. Alves

Vice-pres. de De fe sa do Cons. e Tranp.: Vi val di -
na B. de Oli ve i ra 

Vice-pres. Mu tuá ri os e Ha bi ta ção: Zul mi ra Mul ler
Vice-pres. de Di re i tos Hu ma nos: Ce cí lia Go mes

C. We i se
Se cre tá ria Ge ral: Edí lia Mís sio da Rosa
1a Se cre tá ria: Ma ria Ode te C. Car do so
2º Se cre tá rio: João Ma ria Car do so
Te sou re i ro Ge ral: Gél son Car los dos San tos
1º Te sou re i ro: Neri So a res
2º Te sou re i ro: Pa u lo de Luca
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio 
Rua Ita ra ré nº 611 – Cen tro, ci da de de Ca ra zi -

nho, Esta do do Rio Gran de do Sul;  
– co or de na das ge o grá fi cas 
28º17’26’ de la ti tu de e 52º47’39” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 238 e 239, bem 
como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 216
e 217 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela União das Asso ci a -
ções Co mu ni tá ri as e de Mo ra do res de Ca ra zi nho –
UACC, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au -
to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das 
con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53790001322/98, de 5 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia,19 de fe ve re i ro de 2001. 
Re la tor da con clu são Ju rí di ca Téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2001. -Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2001. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são. 

Apro vo o Re la tó rio nº   200/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa me e
pa re cer.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2001. 
Pa u lo Me ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de

Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 497, DE 2002

(Nº 1.381/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Be ne fi cen te de San ta Cruz da Ve ne -
ra da a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de San ta Cruz,
Esta do de Per nam bu co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 224, de 19 de abril de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta Cruz da Ve ne ra da
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
San ta Cruz, Esta do de Per nam bu co.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 565/01

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria
pelo pra zo de três anos sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 217, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Cul tu ral Di nâ -
mi ca, na ci da de de Enge nhe i ro Co e lho – SP;

2 – Por ta ria nº 218, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção São João Ba tis ta, na ci da de de Vis con de
do Rio Bran co-MG;

3 – Por ta ria nº 219, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria Rá dio Ibi -
cui FM, na ci da de de Ma no el Vi a na – RS;

4 – Por ta ria nº 223, de 18 de abril de 2001 –
União das Asso ci a ções Co mu ni tá ri as e de Mo ra do res 
de Ca ra zi nho – UACC, na ci da de de Ca ra zi nho – RS;

5 – Por ta ria nº 224, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta Cruz da Ve ne ra da,
na ci da de de San ta Cruz-PE;

6 – Por ta ria nº 225, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res da Pra ia do Can to, na ci da -
de de Vi tó ria – ES;

7 – Por ta ria nº 227, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Ami gos de Ja ri nu,
na ci da de de Ja ri nu -SP;

8 – Por ta ria nº 228, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Bu ri ti
Bra vo (ARCA-BB), na ci da de de Bu ri ti Bra vo – MA;

9 – Por ta ria nº 229, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Ami gos da Cul tu ra, na ci da de de Pa rai –
RS;

10– Por ta ria nº 230, de 18 de abril de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de San ta Ma ria da Vi tó ria ACCCSMV na ci da de de
San ta Ma ria da Vi tó ria – BA;

11 – Por ta ria nº 232, de 18 de abril de 2001 –
Fun da ção Téc ni co Ci en tí fi co para o De sen vol vi men to 
Co mu ni tá rio de Alhan dra – FTCDCA, na ci da de de
Alhan dra – PB; e

12 – Por ta ria nº 233, de 18 de abril de 2001 –
Fun da ção José Ri ba mar Lun gui nho de De sen vol vi -
men to, na ci da de de São Fran cis co do Oes te – RN.

Brasí 1ia, 13 de ju nho de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 267 EM

Bra sí lia, 22 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Be ne fi cen te
de San ta Cruz da Ve ne ra da, com sede na ci da de de
San ta Cruz, Esta do de Per nam bu co, ex plo re o ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de
com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos -
tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de 
elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os 
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº
53103.000823/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
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so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 224, DE 18 DE abril DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni -
ca ções, no uso de suas atri bu i ções, con -
si de ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19
do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so nº 53103.000823/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Be ne fi cen te de
San ta Cruz da Ve ne ra da, com sede na BR-122 – Km
150 – Ba ir ro Anto ni ca, na ci da de de San ta Cruz, Esta -
do de Per nam bu co, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 8º14’10”S e lon gi tu de em
40º19’9”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do res pec ti vo De -
cre to Le gis la ti vo.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 123/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53103000823/98, de
20-10-98.
Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.
Interessado: Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta
Cruz da Ve ne ra da – ABSCV, lo ca li da de de San ta
Cruz, Esta do de Per nam bu co.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta Cruz da
Ve ne ra da – ABSCV, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 02.107.672/0001-26, no Esta do de.
Per nam bu co, com sede na BR 122 – Km 150 – Ba ir ro
Anto ni ca , ci da de de San ta Cruz – PE, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 12 de se tem bro de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran -

do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União DOU, de 9 
de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca -
li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to n~ 2.615, de
03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 01, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
02/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res pon -

sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to vin -
cu la dos á en ti da de, em face dos di ta mes le ga is per ti -
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
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ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 05 a 136, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na BR 122, Km 150 – Ba irr ro
Anto ni ca, na ci da de de San ta Cruz, Esta do de Per -
nam bu co, de co or de na das ge o grá fi cas em
08º12’20”S de la ti tu de e 40º26’52”W de lon gi tu de.
Ocor re que, ini ci al men te as co or de na das fo ram al te -
ra das, me di an te so li ci ta ção da ta da de 29 de ou tu bro
de 1998 e fi nal men te em 1º de de zem bro de 1998, as
mes mas fo ram re ti fi ca das, pas san do a ser em
08º14’10”S de la ti tu de e 40º19’09”W de lon gi tu de,
con so an te aos atos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU, de 9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 87, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com.”

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so 
II da Nor ma 2/98, com pro van te de vá li da exis tên cia
das en ti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va e
en ca mi nha men to do Pro je to Téc ni co, (fls. 92 à 136).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 127, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la -
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 137 e 138.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Be ne fi cen te de San ta Cruz da Ve -

ne ra da – ABSCV;
– qua dro di re ti vo

Pre si den te: Mi guel Go mes de Sou za
Vice-pre si den te:     Jú lio Go mes da Cos ta
1º Se cre tá rio:  João Si que i ra de Sou za
2ª Se cre tá ria:                 Ma ria Au xi li a do ra de Sou za
1º Te sou re i ro: Eu cli des Ba tis ta de Sou za
2º Te sou re i ro:                 Fran cis co Go mes de Sou za

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

BR – 122, Km 150 – Ba ir ro Anto ni ca, ci da de de
San ta Cruz, Esta do de Per nam bu co;

– co or de na das ge o grá fi cas
8º14’10” de la ti tu de e 40º19’9” de lon gi tu de, cor -

res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 137 e 138,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
127 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Be ne fi -
cen te de San ta Cruz da Ve ne ra da – ABSCV, no sen ti -
do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a
ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir -

17346 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002672    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53103000823/98, de 20 de ou tu bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de mar ço de 2002. – 
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 16 de mar ço de 2001. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta,
Co or de na dor-Ge ral.

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2001. – Anto nio Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
123/2001/DOSR/SSR/MC. Enca mi nhe-se à Con sul -
to ria Ju rí di ca para exa me e pa re cer.

Bra sí lia, 19 de mar ço de 2001. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 112/2001 –DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53640001458/98, de
7-10-98.
OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.
INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu -
ni ca ção e Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi tó ria –
ACCCSMV , lo ca li da de de San ta Ma ria da Vi tó ria,
Esta do da Ba hia.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e 
Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi tó ria – ACCCSMV, ins cri -
ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
02.673.186/0001-75, no Esta do da Ba hia, com sede
na Rua Pro fes so ra Qu e li dô nea de Melo 243, ci da de
de San ta Ma ria da Vi tó ria – BA, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 2 de ou tu bro de 1998, subs -
cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se 
na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fri al, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6.A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti -
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 7 a 173, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o

cum pri men to de exi gên ci as, este De par ta men to 
cons ta tou con for mi da de le gal e nor ma ti va, pelo que
pas sa a exa mi nar as in for ma ções téc ni cas de re le -
vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas

9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em
sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Odo ri co Mar ques 316 – 
B – Mal vão, na ci da de de San ta Ma ria da Vi tó ria,
Esta do da Ba hia, de co or de na das ge o grá fi cas em
13º23’18”S de la ti tu de e 44º11’38’W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
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do cu men to de fo lhas 115, de no mi na do de “Ro te i ro de 
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -
ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci so 
I da Nor ma 2/98, com pro va ção de ne ces sá ria al te ra -
ção es ta tu tá ria, bem como en ca mi nha men to do Pro -
je to Téc ni co, (fls. 116 à 173).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 165, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -
ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la -
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 174 e 175.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,

aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e

Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi tó ria – ACCCSMV;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Li o mar Pe re i ra de Sou za

Vice-pre si den te: He lio Meri Le i te

1º Se cre tá rio: Val ter Ba tis ta Xa vi er

2ª Se cre tá ria: He lia Amé lia Ne ves

1º Te sou re i ro: Celi Dal va de Oli ve i ra Mo ra es

2º Te sou re i ro: Alte mir José To maz
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio,

Rua Odo ri co Mar ques 316 – B – Mal vão, ci da de
de San ta Ma ria da Vi tó ria, Esta do da Ba hia;

– co or de na das ge o grá fi cas 13º23’18” de la ti tu -
de e 44º11’38” de lon gi tu de, cor res pon den tes aos da -
dos dis pos tos no “Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da 
Esta ção” – fls. 174 e 175, bem como “For mu lá rio de
in for ma ções Téc ni cas” – fls. 165 e que se re fe rem à
lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de San ta Ma ria da Vi -
tó ria – ACCCSMV, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou -
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53640001458/98, de 7 de ou tu bro
de 1998.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia 14 de mar ço de 2001.  – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

   (À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 0070/2000-DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.720.000.335/99, de
16-4-99.
Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.
Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun -
do No na to, lo ca li da de de Tun tum, Esta do do Ma ra -
nhão.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun do No -
na to, ins cri to no CGC sob o nú me ro
02.240.940/0001-83, no Esta do do Ma ra nhão, com
sede na Pra ça São Fran cis co de Assis, s/nº, Cen tro,
Ci da de de Tun tum, MA, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri -
men to da ta do de 15 de abril de 1.999, subs cri to por
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex -
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União DOU, de
18 de mar ço de 1.998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço do Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de

ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te;

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 212, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Pra ça São Fran cis co de
Assis, s/n.º, Ci da de de Tun tum, Esta do do MA, de co -
or de na das ge o grá fi cas em 5º 15’ 50” S de la ti tu de e
44º 38’ 48” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
18-3-1998, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 111 a 114, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Ocor re que no
de cor rer do pro ces so, a en ti da de apre sen tou as co or -
de na das re a is do lo cal pro pos to. As mes mas são
com pa tí ve is com as co or de na das no avi so.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta -

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci sos I, II, IV
e VIII, en tre ou tros, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11,
(Pro je to Téc ni co), da Nor ma 2/98, (fls. 122, 152, 156,
173 e 180).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 158 e 175,
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 170 e 171.

15. É o re la tó rio.
IV – Con clu são/Opi na men to
16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de

Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, de po is de de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Ra i mun do No na to
– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fran cis ca de Car va lho

Vice-Pre si den te: Frei De u si van San tos
1º Se cre tá rio: Leno Car los Sil va Car va lho
2º Se cre tá rio: Car lo man San tos Sil va
1º Te sou re i ro: Jo a quim Fer nan do de Ara ú jo
2º Te sou re i ro: Antô nio Bar ros da Sil va
1º Dir. de Pa tri mô nio: Jor dâ nio Be zer ra Sil va
2º Dir. de Pa tri mô nio: Gil son Góis de Oli ve i ra
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio Pra ça São Fran cis co de Assis, s/nº, Ci da de
de Tun tum, Esta do do Ma ra nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas
5º15’41”S de la ti tu de e 44º38’54”W de lon gi tu -

de, cor res pon den tes aos cál cu los efe tu a dos no “Ro -
te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 170 e 171, e “For mu lá rio de Infor ma -
ções Téc ni cas”, fls. 175, e que se re fe re à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria São Ra i mun do No na to, no sen ti do de con ce der-
 lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53.720.000.335/99, de 16
de abril de 1999.

Bra sí lia, 26 de ou tu bro de 2000.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 2000. – Ha mil ton de

Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor-Ge ral.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2000. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº
0070/2000/DOSR/SSR/MC.

Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -
me e pa re cer.

Bra sí lia, 30 de ou tu bro de 2000. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 500, DE 2002

(Nº 1.686/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to de Ser ra na a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 730, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni -
men to de Ser ra na a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 111, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 379, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Entre Rios
FM, na ci da de de Entre Rios – BA;

2 – Por ta ria nº 605, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Edu ca ti vo Cul tu ral
Ambi en tal de São Ga bri el do Oes te, na ci da de de São 
Ga bri el do Oes te – MS;

3 – Por ta ria nº 610, de 24 de ou tu bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Anti gos do Meio Ambi en te
de Ara mi na, na ci da de de Ara mi na – SP;

4 – Por ta ria nº 658, de 14 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Car mo, na ci da de de
Itu ve ra va – SP;

5 – Por ta ria nº 720, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Pro gres sis ta de Ra di o di fu são Co mu ni -
tá ria So no ra de Iga ra pé do Meio, na ci da de de Iga ra -
pé do Meio – MA;

6 – Por ta ria nº 721, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Alvo ra da, na ci da de de Vila Rica – MT;

7 – Por ta ria nº 725, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Favo de Mel –
ASCOMFAV, na ci da de de Fá ti ma do Sul – MS;

8 – Por ta ria nº 727, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Fir mi nó po lis, na ci da de
de Fir mi nó po lis – GO;

9 – Por ta ria nº 728, de 26 de no vem bro de 2001
– Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria de De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co do Jar dim Alvo ra da
– ASCODECAL, na ci da de de Ma rin gá – PR; e

10 – Por ta ria nº 730, de 26 de no vem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to de Ser ra na, na ci da de de Ser ra na –
SP.

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 25 EM

Bra sí lia, 2 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra,
La zer e Entre te ni men to de Ser ra na, na ci da de de Ser -
ra na, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put
do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de
fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi -
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da -
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu -
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu -
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la -
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con -
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.002043/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o -
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 730, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002043/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to de Ser ra na, com
sede na Rua Ânge lo Ca va lhe i ro, 327, Cen tro, na ci da -
de de Ser ra na, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21º12’9”S e lon gi tu de em
47º36’1”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 421/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rê cia: Pro ces so nº 53.830.002.043/98 de 9 de
se tem bro de 1998.
Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria.
Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra,
La zer e Entre te ni men to de Ser ra na, na lo ca li da de
de Ser ra na/SP

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e
Entre te ni men to de Ser ra na, ins cri to no CCC sob o nú -
me ro 02.716.97710001-39, no Esta do de São Pa u lo,
com sede na Rua dos Expe di ci o ná ri os, 72, Jar dim
Dom Pe dro I, Ci da de de Ser ra na, SP, di ri giu-se ao Se -
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio
de re que ri men to da ta do de 4 de se tem bro de 1998,
subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te -
res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do

Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 1998, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

•atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1) ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti -
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal 

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra -
ção de fiel cum pri men to ás nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti -
da no in ter va lo de fo lhas 1 a 207, dos au tos.
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8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
cia!men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

•in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua dos Expe di ci o ná ri os,
72, Jar dim Dom Pe dro I Ci da de de Ser ra na, Esta do
de São Pa u lo, de co or de na das ge o grá fi cas em
21º12’11”S de la ti tu de e 47º36’8” W de lon gi tu de, con -
so an te os da dos cons tan tes no avi so do DOU de
5-11-1998, se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 67 a 70, de no mi na do de “Ro te i -
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te
foi in di ca do o real en de re ço, bem como as no vas co -
or de na das, que fo ram ace i tos e ana li sa dos por Enge -
nhe i ro res pon sá vel.

11.O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci -
den tes com os Le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12.Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6,7, in ci so II e V da Nor ma 02/98. Di an te
da re gu la ri da de téc ni co ju rí di co dos pro ces sos re fe -
ren tes as in te res sa das na lo ca li da de e em ob ser vân -
cia ao dis pos to no su bi tem 6.10.1 da Nor ma 02/98, foi
en ca mi nha do ofi cio para que se es ta be le ces se uma
as so ci a ção en tre as re que ren tes. Ocor re que, fren te
ao si lên cio das en ti da des e con si de ran do o de cur so
do pra zo con ce di do, uti li zou-se o cri té rio de se le ção
apon to a da no su bi tem 6.10.2 da Nor ma 02/98, do
qual cons ta tou-se que a re que ren te con ta com um
ma i or nu me ro de ma ni fes ta ções em apo io que a sua
con cor ren te. Em de cor rên cia de tal fato, a Enti da de foi 
se le ci o na da. Sen do ofi ci a da para en ca mi nhar o su bi -
tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da Nor ma 02/98, (fls. 82,
127, 201, 208, 209, 212 e 235).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 220, fir ma -

do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi -
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo -

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú -
dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos
(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si -
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 243 e 244.

15.É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16.O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to, 
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e

Entre te ni men to de Ser ra na,

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ne u za Apa re ci da Ro dri gues No -

gue i ra
Vice-Pre si den te: Adri a na Net to So a res
1º Te sou re i ro: Apa re ci do de Pa u lo Ba tis ta
2º Te sou re i ro: He le na de Fá ti ma Ba tis ta Cor re ia
Se cre tá rio: Edi le ne Apa re ci da Ro dri gues
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio
Rua Ânge lo Ca va lhe i ro, 327, Cen tro, Ci da de de

Ser ra na, Esta do de São Pa u lo

– co or de na das ge o grá fi cas
21º 12’ 09” S de la ti tu de e 47º 36’01” W de lon gi -

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 220, e “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCQM”,
fls. 243 e 244, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni -
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tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to de Ser ra na,
no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção
para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.830.002.043/98, de 09 de se tem bro de 1998.

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2001

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser vi -

ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia,de 8 de no vem bro de 2001. – Anto nio

Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga
de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Apro vo o Re la tó rio nº 421/2001/DOSR/SSR/MC.
Enca mi nhe-se à Con sul to ria Ju rí di ca para exa -

me e pa re cer.
Bra sí lia, 8 de no vem bro de 2001. – Anto nio

Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu -
são., Inte ri no.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PARECER Nº 025/2000-DOUSR

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.011496/97
Inte res sa da: Fun da ção Rá dio e Te le vi são• Edu ca ti -
va de Uber lân dia.

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi -
ço de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te
edu ca ti va.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fa tos

A Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de
Uber lân dia, com sede na ci da de de Uber lân dia, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor ga da con -
ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são em
sons e ima gens, com fi na li da de ex clu si va men te edu -
ca ti va, me di an te a uti li za ção do ca nal 4+E, pre vis to
no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do 
ser vi ço.

2. Os es ta tu tos da en ti da de de vi da men te re gis -
tra da em 01 de ju nho de 1998, sob nú me ro 2300,
apon ta dos sob o nº de Pro to co lo 80.482, no li vro A, nº
8, con for me ás fo lhas. 20, no Car tó rio de Re gis tro de
Tí tu los e Do cu men tos e de Pes so as Ju rí di cas, na ci -
da de de Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, pre en -
chem’ as re qui si tas do Có di go Ci vil Bra si le i ro e se en -
con tram de acor do com a le gis la ção es pe ci fi ca de ra -
di o di fu são.

3. De acor do com os ar ti gos 29,30,31 dos Esta -
tu tos e se gun do a ar ti go, 2o do Esta tu to da Fun da ção
Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de Uber lân dia, a Di re to -
ria da re que ren te, com man da to cujo o pra zo se en -
con tra vin cu la do ao exer cí cio, do car go de Re i tor na
Uni ver si da de Fe de ral de Uber lân dia è a se guin te:

DIRETORIA

CARGOS NOMES
Pre si den te  GLADSTONE RODRIGUES CUNHA FILHO
Vice-Pre si den te    GILBERTO ARANTES CARRIJO
Di re tor Exe cu ti vo      MÁRCIO MANZI ALVARENGA

4. A do cu men ta ção per ti nen te aos di re to res foi
ane xa da aos au tos, en con tran do-se das fls. 39 a 56.

5.A Fun da ção terá como nome fan ta sia Te le vi -
são Uni ver si tá ria.

II – Do Mé ri to

6. A ou tor ga pelo Go ver no Fe de ral de per mis -
são, con ces são e au to ri za ção para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens está ad -
mi ti da na Cons ti tu i ção Fe de ral (le tra ‘a”, in ci so XII, do
art. 21).

7. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

8. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis -
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi -
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos.

“Art. 13 ..................................................
§ 1º -É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos”.

9. A do cu men ta ção ins tru tó ria re fe ren te à Fun -
da ção en con tra-se em or dem. A en ti da de en ca mi -
nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te -
ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli ca da no Diá -
rio Ofi ci al da União em 19 de abril de f9~9, à fl. 38.

10. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for me 
de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, con for me fls. 38.

III – Con clu são

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Ma ria Anto ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo -

ga da-OAB/DF – 5419
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De acor do. A con si de ra ção do Sr. Di -
re tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen -
ci a men to.

Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 2000.  – Ana cle to
Ro dri gues Cor de i ro, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor -
ga Subs ti tu to.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Anto nio Car los 
Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor gas e Li -
cen ci a men to.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con -
sul to ria Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 29 de ju nho de 2000. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção)
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PARECER Nº 597/2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53000.002993/98 

Inte res sa da: Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va 
e Cul tu ral de Vi ço sa-Fra te vi.

Assun to: Ou tor ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são Edu -
ca ti va
Emen ta: Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fi na li da de ex clu si va men te edu -
ca ti va.
Le gis la ção: Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di -
fu são apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31-10-63, al te ra do pelo De cre to nº 2.108, de 24 de
de zem bro de 1996. Aten di men to das exi gên ci as es -
ta be le ci das no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o -
di fu são, na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99, De -
cre to-Lei nº 2.593/98 e Por ta ria MC nº 169/98

Con clu são: Ine xis tên cia de im pe di men to le gal para
aten di men to do pe di do na for ma re que ri da.

I – Os Fa tos

O pro ces so em re fe rên cia, ori gi ná rio da De le ga -
cia des te Mi nis té rio no Esta do de Mi nas Ge ra is– DMC 
/MG tra ta de pe di do for mu la do pela Fun da ção de Te -
le vi são Edu ca ti va e Cul tu ral de Vi ço sa – FRATEVI,
ins cri ta no Ca das tro Na ci o nal de Con tri bu in te – CPNJ 
– sob o nº 26.120.824/0001-99, com sede n ci da de de 
Vi ço sa, que re quer lhe seja ou tor ga da con ces são
para exe cu tar o Ser vi ço de Ra di o di fu são em Sons e
Ima gens, com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va,
na mes ma 1o ca li da de, no Esta do de Mi nas Ge ra is,
me di an te a uti li za ção do Ca nal 13E, pre vis to no Pla no  
Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do re fe ri do ser vi ço
(fl. 36).

II – Da Re que ren te

2. Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va e Cul -
tu ral de Vi ço sa – FRATEVI, Vin cu la da a Uni ver si da de
Fe de ral de Vi ço sa foi ins ti tu í da por es cri tu ra pú bli ca
em 2 de fe ve re i ro de 1990, cu jos Esta tu tos e Atas de
Cons ti tu i ção fo ram re gis tra dos no Car tó rio de Re gis -
tro de Tí tu los e Do cu men tos-Re gis tro Cí vel das Pes -
so as Ju rí di cas, na Co mar ca e Mu ni cí pio de Vi ço sa,
sob o nº 1.266, Ordem no Li vro de Re gis tro nº Cnº2,
fls. 149 vs, do cu men tos ane xa dos ao pre sen te pro -
ces so (fo lhas 46 a 63).

3. A Uni ver si da de Fe de ral de Vi ço sa, fun da da
so bre o tri pé en si no, pes qui sa e ex ten são, há meio
sé cu lo vêm man ten do essa fi lo so fia de tra ba lho.

4. Na área de en si no, pos suí 29 (vin te e nove)
cur sos de gra du a ção, 33(trin ta e três) de pós-gra du a -
ção (mes tra do e dou to ra do) e 10 cur sos lato sen su,
dis tri bu í dos em qua tro Cen tros: Ciên ci as Bi o ló gi cas e
de Sa ú de, Ciên ci as Exa tas e Tec no ló gi cas, Ciên ci as
Hu ma nas, Le tras e Artes. Sen do im por tan te acres -
cen tar que des de seus pri mór di os, a ins ti tu i ção vem
pro mo ven do a in te gra ção do en si no, dis pon do de cur -
sos em to dos os ní ve is, des de o pré-pri má rio até pós– 
dou to ra do.

5. Na área de pes qui sa, si tua-se en tre os pri me i -
ros no país em nú me ro de pes qui sa em an da men to,
dis pon do de dois pe rió di cos para di vul ga ção de seus
tra ba lhos ci en tí fi cos.

6. Na área de ex ten são, a UFV foi a pri me i ra no
Bra sil, pro mo ven do a Se ma na do Fa zen de i ro inin ter -
rup ta men te há 71 (se ten ta e um) anos.

7. Insti tu í da e cons ti tu ía pe los pro fes so res da
Uni ver si da de Fe de ral de Vi ço sa, a Fun da ção Fra te vi
– TV VIÇOSA, pre ser va sua na tu re za fun da ci o nal
man ten do es tre i to vín cu lo com o meio uni ver si tá rio
na ci o nal e in ter na ci o nal

8. No pla no in ter na ci o nal, a UFV tem man ti do
in ter câm bio com gran de nú me ro de pa í ses e ins ti tu i -
ções, me re cen do men ção o Con vê nio ce le bra do em
1952, en tre a UFV com a Uni ver si da de de Pur due,
lo ca li za das nos Esta dos Uni dos, gra ças ao qual fo -
ram aber tos no país, na área de Ciên ci as Agrá ri as,
os pri me i ros cur sos for ma is de pós-gra du a ção. O
Con vê nio ini ci al que per du rou por três dé ca das, só
ter mi nou quan do a UFV foi ca paz de le var a efe i to o
pla no de tra ba lho pre vis to. Por me i os de ou tros con -
vê ni os, ain da per ma ne ce a co o pe ra ção en tre as
duas ins ti tu i ções. Estes con vê ni os in ter na ci o na is ce -
le bra dos pela UFV ge rou o pro gra ma de aper fe i ço a -
men to de seu cor po do cen te, pelo qual 91% de seus
pro fes so res tem tí tu lo de prós– gra du a ção, ob ti do
pela ma i o ria, em Uni ver si da des dos Esta dos Uni dos
e Eu ro pa, es pe ci fi ca men te na Ingla ter ra, Ale ma nha
e Fran ça.

III – Dos Esta tu tos

9. Os Esta tu tos apre sen ta dos, pre en chem os re -
qui si tos ne ces sá ri os e le ga is para exe cu ção do ser vi -
ço, evi den ci an do que os ob je ti vos bá si cos a ge rem al -
can ça dos é a ir ra di a ção sis te má ti ca de pro gra ma ção
cul tu ral e edu ca ti va, ten do tam bém como fi na li da de
pre cí pua a exe cu ção e a ex plo ra ção dos Ser vi ço de
Ra di o di fu são que lhe fo rem au to ri za dos, con ce di dos
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ou per mi ti dos já que cons ti tu em la bo ra tó rio para os
cur sos mi nis tra dos pela Uni ver si da de Fe de ral de Vi -
ço sa.

10. No pla no in ter na ci o nal a UFV tem man ti do
in ter câm bio com gran de nú me ro de pa í ses e ins ti tu i -
ções, me re cen do men ção o Con vê nio ce le bra do em
1952, com a Uni ver si da de de Pur due, nos Esta dos
Uni dos, gra ças ao qual foi aber to nos país, na área de
Ciên ci as Agrá ri as, os pri me i ros cur sos for ma is de
pós-gra du a ção. O Con vê nio ini ci al que per du rou por
três dé ca das, só ter mi nou quan do a UFV foi ca paz de
le var a efe i to o pla no de tra ba lho pre vis to, por me i os
de ou tros con vê ni os, per ma ne ce a co o pe ra ção en tre
as duas ins ti tu i ções. Estes con vê ni os in ter na ci o na is
ce le bra dos pela UFV ge rou o pro gra ma de aper fe i ço -
a men to de seu cor po do cen te, pelo qual 91% de seus
pro fes so res tem tí tu lo de pós– gra du a ção, ob ti do pela 
ma i o ria, em Uni ver si da des dos Esta dos Uni dos e Eu -
ro pa, es pe ci fi ca men te na Ingla ter ra, Ale ma nha e
Fran ça.

11. Nos ter mos do seu Esta tu to, a Fun da ção
Ra dio e Te le vi são Edu ca ti va e Cul tu ral de Vi ço sa –
FRATEVI, é en ti da de ju rí di ca de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com sede e foro em Vi ço sa, com au to -
no mia pa tri mo ni al, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, cujo
ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver, me di an te con ces são
ou per mis são, pro gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is e
re cre a ti vos pela rá dio, te le vi são e ou tros me i os de
co mu ni ca ção, ten do como ór gão de Admi nis tra ção
Su pe ri or – 1) Di re to ria, com pos ta por um Di re tor-Ge -
ral, um Co or de na dor de Admi nis tra ção e Fi nan ças e
um Co or de na dor de Pro gra ma ção e Pro du ção, no -
me a dos pelo Pre si den te do Con se lho Di re tor da
Fun da ção.

12. A Di re to ria com man da to de qua tro anos, de
acor do com o art. 31 dos Esta tu tos, está as sim cons ti -
tu í do:

CONSELHO DIRETOR

Car gos No mes
Co or de na dor do Sist. Rad. TVE   Sér gio Au gus to
Pe re i ra Mon te i ro
Che fe de Di vi são Admi nis tra ti va     Ana Lu i sa Ma -
cha do Fon tes de Oli ve i ra
Che fe de Di vi são de Jor na lis mo  João Ba tis ta Mota
Che fe de Ope ra ção e Ma nu ten ção Da ni el Gu i ma rães

13. De acor do com seus es ta tu tos, a re pre sen -
ta ção ju di ci al e ex tra-ju di ci al da re que ren te é com -
pe tên cia do Di re tor Co or de na dor.

14. As fls. 90 a 119, é apre sen ta do o pla ne ja -
men to téc ni co pe da gó gi co, onde é de ta lha da a pro -
gra ma ção, e a jus ti fi ca ti va do uso do ca nal.

15. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela Le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou a do cu men ta ção per ti nen te.

16. Cum prin do as exi gên ci as que o ex pe di en te
re quer, a pos tu lan te jun tou a do cu men ta ção ne ces sá -
ria para apro va ção do ple i to.

17. A emis so ra se iden ti fi ca rá sob o nome fan ta -
sia Fun da ção Fra te vi – TV Vi ço sa.

III – Do Mé ri to

18. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -
za ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (le tra a, in ci so XII, do art. 21), ver bis:

“Art. 21. Com pe te à União:
XII – ex plo rar, di re ta men te ou me di an -

te au to ri za ção, con ces são ou per mis são;

a) os ser vi ços de ra di o di fu são so no ra,
de sons e ima gens e de ma is ser vi ços de te -
le co mu ni ca ções.

19. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223, 
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo, com pe tên cia para
ou tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
re fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi -
cá cia do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal.

“Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo 
ou tor gar e re no var con ces são, per mis são, e
au to ri za ção para os ser vi ços de ra di o di fu -
são e de sons e ima gens, ob ser va do o prin -
cí pio da com ple men ta ri da de dos sis te mas
pri va dos, pú bli cos e es ta tal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção
so men te pro du zi rá efe i tos le ga is após de li -
be ra ção do Con gres so Na ci o nal, na for ma
dos pa rá gra fos an te ri o res.”

20. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem -
bro de 1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te,
dis pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de
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ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

“Art. 13.
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o -
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti -
vos”.

21. Por sua vez, de ter mi na o ar ti go 7º do Re -
gu la men to de Ser vi ço de Ra di o di fu são:

“Art. 7º São com pe ten tes para exe cu -
ção de ser vi ços de ra di o di fu são:

a) a União;
b) os Esta dos e Ter ri tó ri os;
c) os Mu ni cí pi os;
d) as Uni ver si da des;

e) as so ci e da des por ações no mi na -
ti vas ou co tas de res pon sa bi li da de li mi ta -
da, des de que am bas, ações ou co tas, se -
jam subs cri tas ex clu si va men te por bra si -
le i ros;

f) as Fun da ções.

22. A do cu men ta ção ins tru tó ria que in for ma o
pe di do re fe ren te à en ti da de e aos seus di re to res, está 
com ple ta e em or dem, res sal tan do-se que, face ao
dis pos to no ar ti go 21, da Lei nº 9.637, de 15 de maio
de 1998, por meio da qual foi ex tin ta a Fun da ção Ro -
que te Pin to, a en ti da de en ca mi nhou a de cla ra ção
pre vis ta na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de
abril de 1999, pu bli ca da no DOU de 19 de abril de
1999.

23. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ção fir ma da pe los mes mos, jun ta da aos
pre sen tes au tos.

V – Con clu são

Da aná li se dos tex tos le ga is aci ma trans cri tos,
po de mos con clu ir Fun da ções são com pe ten tes para
exe cu ção dos ser vi ços de ra di o di fu são, e as Uni ver si -
da des es tão elen ca das en tre as que te rão pre fe rên cia 

para exe cu ção des ses ser vi ços (pa rá gra fo úni co do
ci ta do ar ti go 7º do Re gu la men to de Ser vi ços de Ra di -
o di fu são).

Ante o ex pos to, so mos que a Fun da ção Rá dio e
Te le vi são Edu ca ti va e Cul tu ral de Vi ço sa-Fra te vi, pre -
en che to dos os re qui si tos ne ces sá ri os para a ex plo ra -
ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são de Sons e Ima gens
Edu ca ti va na ci da de de Vi ço sa, no Esta do de Mi nas
Ge ri as, e está apta a re ce ber a ou tor ga para a mo da li -
da de re que ri da.

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do,
em con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re -
gem os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe -
ri men to do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam
en ca mi nha dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor ga de Ser vi ço de Ra di o di fu são para pros se gui -
men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 10 de ou tu bro de 2000. – Ma ria Anto -
ni e ta de Alva ren ga Gros si, Advo ga da -
OAB/DF-5419

De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re -
tor do De par ta men to de Ou tor ga e Li cen ci a -
men to.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000. – Na po leão
Ema nu el Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou -
tor ga

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Anto nio  Car -
los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Enca mi nhe-se os au tos à dou ta Con sul to ria Ju -
rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Pa u lo Me -
ni cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

   (À Co mis são de Edu ca ção.)
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RELATÓRIO Nº 0087/2000-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia:  Pro ces so nº 53630000152/99, de 28-4-99.
Obje ti vo: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za ção
para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria. 
Inte res sa do: Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar -
ce los, lo ca li da de Bar ce los, Esta do do Ama zo nas.

I – Introdução

1. A Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los, 
ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
03.005.785/0001-83, no Esta do do Ama zo nas, com
sede na Av. Ma ri uá nº 22 - Cen tro, ci da de de Bar ce los
- AM, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 26
de abril de 1999, subs cri to por re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da 
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União — DOU,
de 17 de de zem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla
o lo gra dou ro onde Pro ces so nº 53630000152/99  pre -
ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as sim como o sis te -
ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu -
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

 II – Relatório

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá -
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la -
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá -
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998. 

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du -
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple -
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e

co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na -
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria. 

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri -

gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti -

vos a res pon sa bi li da des e obri ga ções de di -
ri gen tes, en quan to vin cu la dos à en ti da de,
face aos di ta mes le ga is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni -
da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca -
ção do lo cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di -
an te, e res pec ti vas co or de na das ge o grá fi -
cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri -
gen tes da en ti da de, como de cla ra ção de re -
si dên cia e de cla ra ção de fiel cum pri men to
às nor mas, re co lhi men to da taxa de ca das -
tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 7 a 113, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor -
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Relatório

• Infor ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Av. Ma ri uá nº 22 - Cen tro, na 
ci da de de Bar ce los, Esta do do Ama zo nas, de co or de -
na das ge o grá fi cas em 00°58’04”S de la ti tu de e
62°55’43’W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons -
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 17-12-1999,
Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 65, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
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11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or -
de na das ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or -
de na das co in ci den tes com os le van ta men -
tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to
do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de
fron te i ra, en de re ço pro pos to para ins ta la ção 
da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da
sede e do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta -
ção de do cu men tos dis pos tos no su bi tem 6.7, in ci -
sos I e II e su bi tem 6.8 da Nor ma nº 2/98; bem como 
com pro van te de vá li da exis tên cia das en ti da des que 
ma ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va da re que ren te e
apre sen ta ção do Pro je to Téc ni co (fls. 68 a 113).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” — fls. 76, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su -
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va

e de lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir -
ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa -
men tos (trans mis sor) e aces só ri os (an te na e 
cabo co a xi al), com in di ca ção da po tên cia
efe ti va ir ra di a da e in ten si da de de cam po no
li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma
ir ra di an te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta -
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as
ins cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 99 e 100.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos 
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la -
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o
seu Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri -
men to, aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos
ao seu ple i to, se guin do-se in for ma ções bá si cas
so bre a en ti da de:

– Nome
Asso ci a ção Cul tu ral e Artís ti ca de Bar ce los

– qua dro di re ti vo
Presidente:Gervásio Francisco Dezen
Vice-Pre si den te: Ro sely Fon se ca Cha gas
Se cre tá ria: Elma de Oli ve i ra Cha gas
Te sou re i ra: Gra ci ne te Lo i o la Lima
Di re tor de Pa tri mô nio: Jo se mir de Ma ce do Be -
zer ra

– Lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e
es tú dio 

Av. Ma ri uá nº 22 – Cen tro, ci da de de Bar ce los,
Esta do do Ama zo nas;

– Co or de na das ge o grá fi cas
00º58’4” de la ti tu de e 62º55’43” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção – fls. 99 a 100, bem
como For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas – fls. 76 e
que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri -
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Cul tu ral
e Artís ti ca de Bar ce los, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di -
da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53630000152/99, de 28 de abril de
1999.

Bra sí lia, 24 de no vem bro de 2000. 

De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta -
men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 29 de no vem bro de 2000. – Ha mil ton
de Ma ga lhães Mes quis ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PARECER Nº 4/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830.000270/00
Inte res sa da: – Fun da ção Pre vê
Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para ser vi ço
de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.
– Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci das no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e na Por -
ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.
Con clu são: Pelo de fe ri men to

I – Os Fatos

A Fun da ção Pre vê, com sede na ci da de de Ba u -
ru, Esta do de São Pa u lo, re quer lhe seja ou tor ga da
con ces são para exe cu tar o ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos,
na que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca nal 31 E,
pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de Ca na is do 
re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis -
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver,
me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas in for -
ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos pela TV e ou tros me i -
os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen -
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to da en ti da de 
en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no 2º Re gis tro
Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro de Atos No to ri a is,
sob o nº 1.021, mi cro fil ma do sob o nº 54405, aos 21
dias do mês de de zem bro de 2000, na ci da de de Ba u -
ru, São Pa u lo, aten den do a to dos os re qui si tos dis -
pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le gis la ção es -
pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de um ano, de acor do com o art. 16 do Esta tu to
da Fun da ção, está ocu pa do pelo Sr. José Edu ar do
Mar ques, ca ben do a ele re pre sen ta ção ati va e pas si -
va da Fun da ção, nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re tor
Admi nis tra ti vo, ocu pa do pelo Sr. Luis Car los Pa do an
e Di re tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pelo Sr. Luiz Antô nio
Gra ci a no.

II – Do Mé ri to
7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri -

za ção para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção
Fe de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -

fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu -
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no DOU de 26 sub se qüen te, dis pen -
sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

“Art. 13.
 (...)
§1º – É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o di -
fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos”. ....

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti -
da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli -
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for -
me de cla ra ções fir ma das por eles, jun ta das às fls. 4,
72 e 73 dos pre sen tes au tos.

III – Con clu são
Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em

con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to 
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha -
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi -
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri or men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces -
so de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, 15 ja ne i ro de 2001. – Fer nan do Sam -

pa io, Asses sor Ju rí di co.
De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -

par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 15 ja ne i ro de 2001. – Na po leão Va la -

da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.
À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços

de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 16 de ja ne i ro de 2001. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, 16 de ja ne i ro de 2001. – Pa u lo Me ni -
cuc ci, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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PARECER

PARECER Nº 899, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 38, de 2002, (nº 4.860/2001, na
Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 5.917,
de 10 de se tem bro de 1973 (en tron ca men -
to com a BR- 020 ao en tron ca men to com a
BR-040, no Dis tri to Fe de ral).

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da

I – Relatório

Che ga a esta Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, para apre ci a ção, o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 38, de 2002 (Pro je to de Lei nº 4.860, de
2001, na Casa de ori gem). O pro je to visa a in clu ir, na
Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis te ma Ro do -
viá rio Fe de ral do Pla no Na ci o nal de Vi a ção (PNV),
apro va do pela Lei nº 5.917, de 10 de se tem bro de
1973, uma nova ro do via, a BR-450. O tre cho ro do viá -
rio em pa u ta tem ex ten são de 36km e in ter li ga as ro -
do vi as BR-020 e BR-040, no Dis tri to Fe de ral.

Ao jus ti fi car seu pro je to, o au tor afir ma não ha -
ver ne nhu ma ro do via de ju ris di ção fe de ral que co nec -
te en tre si as ro do vi as ra di a is de sen ti do Nor te-Sul.
Por essa ra zão, “ele va do vo lu me de trá fe go, em gran -
de par te cons ti tu í do por ve í cu los pe sa dos”, atra ves sa
Bra sí lia uti li zan do a ro do via dis tri tal DF-003. Assim,
além de one rar o Go ver no do Dis tri to Fe de ral com os
al tos cus tos de ma nu ten ção da via, esse trá fe go con -
fe re à via “ca rac te rís ti cas de Arte ri al Pri má ria”.

Sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são, o pro -
je to não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Análise

O pro je to em exa me en con tra res pal do no art.
22, XI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que in clui os trans -
por tes na re ser va de com pe tên cia le gis la ti va da
União. Assim, cabe ao Con gres so Na ci o nal (art. 48,
ca put), bem como a qual quer de seus mem bros (art.
61, ca put), a ini ci a ti va para a pro po si ção de leis so bre
tais ma té ri as. O pro je to, pois, não apre sen ta ví ci os de
ini ci a ti va, in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di ci da de que
o de sa bo nem.

De ou tra par te, o fato de li gar duas ro do vi as fe -
de ra is, com ori gem no Dis tri to Fe de ral (a BR-020, ori -
en ta da para o nor te do País, e o con jun to
BR-040/BR-050, ori en ta do para o sul) vi a bi li za a “fe -
de ra li za ção” do tre cho ro do viá rio em ques tão, já que
esse é exa ta men te um dos cri té ri os pre vis tos no Pla -
no Na ci o nal de Vi a ção (PNV), ins ti tu í do pela Lei nº
5.917, de 10 de se tem bro de 1973, para in clu são de

ro do vi as na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis -
te ma Ro do viá rio Fe de ral.

No que con cer ne aos as pec tos de mé ri to, con -
cor da mos com os ar gu men tos ex pen di dos pelo au tor. 
Par tin do do pres su pos to de que a ro do via é in ten sa -
men te uti li za da por ve í cu los pe sa dos que não de -
man dam Bra sí lia, quer nos pa re cer re al men te in jus to
que o Go ver no do Dis tri to Fe de ral ar que com os cus -
tos de ma nu ten ção daí de cor ren tes, ra zão pela qual a 
idéia da trans fe rên cia da ro do via DF-003 para a ju ris -
di ção fe de ral re ve la to tal per ti nên cia e opor tu ni da de.

II – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela Apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 38, de 2002.

Sala da Co mis são, – Alber to Sil va, Pre si den te
– Mar lu ce Pin to, Re la to ra;  Fer nan do Ri be i ro; ; Ro -
meu Tuma; Le o mar Qu in ta ni lha; José Jor ge; Arlin -
do Por to; Ma ria do Car mo Alves; Adir Gen til; Te o -
tô nio Vi le la Fi lho; Luiz Otá vio; Edu ar do Si que i ra
Cam pos; Be ní cio Sam pa io; Ro me ro Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 497, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is a in ser ção

em Ata, de vo tos de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to
do Fi ló so fo Gerd Bor nhe im, ocor ri do no úl ti mo dia 5
de se tem bro, bem como se jam en vi a das a fa mí lia en -
lu ta da, os vo tos de con do lên ci as do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Emi lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de pen de de vo ta ção em cujo en ca mi nha men -
to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do res
que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
à au to ra, Se na do ra Emi lia Fer nan des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, o
Bra sil, na úl ti ma sex ta-fe i ra, mais pre ci sa men te no dia 
6 de se tem bro úl ti mo, per deu um gran de pen sa dor,
um gran de mes tre da fi lo so fia do Bra sil. Re fi ro-me ao
ga ú cho, nas ci do em Ca xi as do Sul, no meu Esta do,
Gerd Bor nhe im. 

Nas ceu em 1929 e for mou-se em Fi lo so fia pela
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul. Em
1969, cas sa do pela di ta du ra mi li tar, foi pro i bi do de le -
ci o nar em qual quer ou tra uni ver si da de bra si le i ra.
Essa si tu a ção, que du rou dois anos, ter mi nou quan do 
Bor nhe im foi le ci o nar na Ale ma nha e na Fran ça, Pa -
ris, por qua tro anos. De vol ta ao Bra sil, fi cou com seu
pai em Ca xi as do Sul e es cre veu vá ri as obras. Mor reu
no Rio de Ja ne i ro, onde mo ra va, na ma dru ga da do dia 
6 de se tem bro, ví ti ma de cân cer, aos 72 anos. Era sol -
te i ro e de i xou duas ir mãs, um fi lho ado ti vo e um neto.

O pro fes sor Gerd Bor nhe im teve ex ten sa for ma -
ção em Fi lo so fia. Ini ci ou seus es tu dos na PUC, de Por to 
Ale gre, e na Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do
Sul. Logo a se guir, a sua pri me i ra ex pe riên cia in ter na ci -
o nal no mun do aca dê mi co foi na Sor bon ne de Pa ris.
Este ve tam bém em Oxford, na Ingla ter ra, e em Fre i burg, 
na Ale ma nha. Como pro fes sor, le ci o nou na Uni ver si da -
de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, du ran te o pe río do da
di ta du ra mi li tar, e na Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja -

ne i ro. Le ci o nou tam bém por um se mes tre na Uni ver -
si da de de Frank furt, na Ale ma nha.

Esse ho mem foi re al men te um pro fes sor ex cep -
ci o nal, res pon sá vel pela for ma ção de al gu mas das
mais im por tan tes ca be ças fi lo só fi cas do Bra sil atu al.
Ampa ra do por uma for ma ção clás si ca, des ta cou-se
como es tu di o so da Fe no me no lo gia em sua ver ten te
fran ce sa e da Fi lo so fia Exis ten ci a lis ta ale mã. Os seus
ami gos e mes tres afir mam que, ape sar dos re ve ses que 
so freu, como o veto para le ci o nar na UFRGS na vol ta
do exí lio, sem pre foi um ho mem aber to ao que acon te -
cia no mun do, re ce ben do com aten ção as no vi da des da 
Fi lo so fia. Além dis so, foi uma pes soa en ga ja da e par ti ci -
pa ti va da vida so ci al, abra çan do ca u sas como a re sis -
tên cia à di ta du ra e mu dan ças no en si no.

Gerd Bor nhe im fez elo gi os à cons ciên cia crí ti ca
dos bra si le i ros de hoje e afir ma va que “o es pí ri to crí ti -
co atu al men te é mais in ten so que an tes, por que ama -
du re ci do pelo so fri men to e pela per da de li ber da de”.
Jus ti fi ca va sua opi nião ci tan do He rá cli to, que di zia
que “se não exis tis se a in jus ti ça, não co nhe ce ría mos
nem o nome da jus ti ça”. Ele era um de fen sor da dis ci -
pli na da Fi lo so fia. Assim, sem pre des car tou qual quer
pos si bi li da de de de ca dên cia em re la ção à Fi lo so fia.
E, nes se sen ti do, res sal tou o cres cen te in te res se dos
pro fes so res das Ciên ci as Exa tas, que vol ta ram a bus -
car a com ple men ta ção fi lo só fi ca como es tí mu lo ao
pen sa men to crí ti co. De fen dia tam bém o re tor no da
dis ci pli na Fi lo so fia aos cur rí cu los das es co las de se -
gun do grau.

Du ran te nos sa luta aqui, nes te Con gres so, para
que in clu ís se mos a Fi lo so fia e a So ci o lo gia no cur rí -
cu lo es co lar, ele foi um dos que acom pa nha ram aten -
ta men te a apro va ção da ma té ria pelo Con gres so e o
res pec ti vo veto do Pre si den te da Re pú bli ca.

Se gun do ele, o en si no da Fi lo so fia de ve ria cons -
tar no cur rí cu lo das es co las de to dos os Esta dos bra -
si le i ros, aju dan do os jo vens a en ten de rem a pro ble -
má ti ca do mun do em toda a sua di men são e, a par tir
daí, a en con tra rem seu pró prio ca mi nho.

Re gis tra mos a gran de per da nes ta opor tu ni da -
de, Sr. Pre si den te. Qu e re mos pres tar esta ho me na -
gem não ape nas em nome do povo ga ú cho, mas tam -
bém – te nho cer te za –, de toda a Casa, pelo que foi
re al men te o fi ló so fo Gerd Bor nhe im.

Sen do hoje a vés pe ra do dia 11 de se tem bro,
vale lem brar o que ele fa la va so bre os aten ta dos ter -
ro ris tas ocor ri dos em 11 de se tem bro de 2001, en tre
ou tras ques tões:

Acho que os ame ri ca nos pro vo ca ram
esta idéia, este es ti lo, esta ma ne i ra de fa zer
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ter ro ris mo, por que isso não é, por exem plo,
eu ro peu. A guer ra pode re pre sen tar a des -
tru i ção da cul tu ra ára be. O pe tró leo está no
fim, e um povo não pode ata car ou tro povo
na base do pal pi te. Pri me i ro tem que ha ver
a trans pa rên cia e, se os Esta dos Uni dos
são a po tên cia que são, é in crí vel que não
con si gam al can çar essa trans pa rên cia. Mas, 
ao es ti lo de fa ro es te, é ab so lu ta men te ver -
go nho so. É ir ra ci o nal. Pode dar tudo er ra do.

Ele ti nha uma vi são de mun do, era um gran de
pen sa dor. Por isso, Sr. Pre si den te, peço que os Ana is
des ta Casa re gis trem o seu pas sa men to e que tam bém
a fa mí lia en lu ta da re ce ba as nos sas con do lên ci as.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -

ção o re que ri men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os Pro -

je tos de De cre to Le gis la ti vos nºs 487 a 516, de 2002,
li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na -
do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, §
1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e, de acor do com o art.
122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber
emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a
Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 38, de 2002, cujo pa re cer foi lido an te ri or -
men te, de acor do com a de ci são do Ple ná rio da ses -
são do dia 7 de agos to pas sa do, fi ca rá pe ran te a
Mesa du ran te cin co dias úte is, a par tir do dia 7 de ou -
tu bro vin dou ro, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos 
do art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 277, de 2002 (nº
781/2002, na ori gem), de 4 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter mos do
in ci so II do art. 7º da Lei n.º 9.069, o de mons tra ti vo
das emis sões do Real re fe ren te ao mês de ju lho de
2002, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das
re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 90, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União o Avi -

so nº 1.190/2002-GP-TCU, na ori gem), que en ca mi -
nha ao Con gres so Na ci o nal re la ção das obras nas
qua is fo ram re gis tra dos in dí ci os de ir re gu la ri da des
gra ves no de cor rer das fis ca li za ções re a li za das pelo
Tri bu nal no Pre sen te exer cí cio.

A ma té ria será ane xa da ao Avi so nº 92, de
2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu o Avi so nº 60, de 2002 (nº
1.198/2002, na ori gem), do Pre si den te do Tri bu nal de
Con tas da União, re fe ren te à de ci são da Se gun da Câ -
ma ra da que le Tri bu nal, so bre re la tó rio de au di to ria re -
a li za da no Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca
– CNPE, re co men dan do ao Con gres so Na ci o nal que:

– re a li ze es tu dos no sen ti do de ve ri fi car pos sí vel 
exor bi tân cia no po der re gu la men tar do Pre si den te da
Re pú bli ca ao cri ar, den tro do CNPE, ór gão ca paz de
de li be rar so bre a po lí ti ca ener gé ti ca à re ve lia do
CNPE e do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca;

– ava lie a con ve niên cia e a opor tu ni da de de ini -
ci ar ro ti nas le gis la ti vas des ti na das a con fe rir ca rá ter
de li be ra ti vo às pro po si ções do CNPE.

A ma té ria vai ao exa me da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia re ce beu do Tri bu nal de Con tas da União as se -
guin tes ma té ri as:

Avi so nº 101, de 2002-CN (nº 2.606/2002, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia da De ci são nº 1.148, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da nas obras
de im plan ta ção de pro je tos de ir ri ga ção/cons tru ção
da adu to ra da Ser ra da Ba ta te i ra/BA (TC nº
006.511/2002-5).

Avi so nº 102, de 2002-CN (nº 2.608/2002, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia da De ci são nº 1.134, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da na Cons -
tru ção de anel ro do viá rio Cor re dor Fron te i ra Nor te
BR/364-AC em Rio Bran co (TC nº 007.373/2002-1).

Avi so nº 103, de 2002-CN (nº 2.604/2002, na
ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có -
pia da De ci são nº 1.147, de 2002-TCU (Ple ná rio),
bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun -
da men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da na cons tru -
ção da adu to ra do Ita lu ís no Esta do do Ma ra nhão –
sis te ma pro du tor do Ita pe cu ru (TC nº
004.920/2001-9).
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os avi -
sos vão à Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 498, DE 2002

Re quer a in ser ção em Ata de Voto
de Pe sar pelo fa le ci men to do Car de al
Dom Lu cas Mo re i ra Ne ves.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do 
Fe de ral,

Se na dor Ra mez Te bet,
Com fun da men to no dis pos to no art. 218, in ci so

VII do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i -
ro a Vos sa Exce lên cia a in ser ção em Ata de um voto
de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to, no dia 8 de se -
tem bro de 2002, em Roma, do Car de al Arce bis po
Dom Lu cas Mo re i ra Ne ves, com en vio de men sa gem
de con do lên ci as a seus fa mi li a res e à Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB.

Jus ti fi ca ção

Uma gran de ba i xa nas fi le i ras da Igre ja Uni ver -
sal ocor reu, às 12 ho ras de on tem (9 hs., em Bra sí lia), 
no Va ti ca no, com o fa le ci men to, aos 76 anos, de Dom
Lu cas Mo re i ra Ne ves, uma das ma i o res fi gu ras da
Igre ja Ca tó li ca, no Bra sil, em to dos os tem pos.

Mi ne i ro de São João Del Rei, onde nas ceu em
16 de se tem bro de 1925, Dom Lu cas hon rou como
pou cos a ter ra de Ti ra den tes e do Pre si den te Tan cre -
do Ne ves, de quem era pri mo.

Em 1950, após cur sar Te o lo gia na Fran ça,
foi or de na do pa dre pela Ordem dos Do mi ni ca nos.
Pe los seus al tos mé ri tos, teve uma car re i ra me -
teó ri ca, nas fi le i ras da Igre ja. Em 1967, foi or de na -
do Bis po. Em 1987, no me a do Arce bis po de Sal va -
dor, Pri maz do Bra sil.

De 1995 a 1998, pre si diu a Con fe rên cia Na ci o -
nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB. Em 1998, foi ele va -
do, pelo Papa João Pa u lo II, ao pos to de Pre fe i to da
Con gre ga ção para os Bis pos, ao qual re nun ci ou, no
ano de 2000, por pro ble mas de sa ú de: a di a be tes o
obri ga va a ses sões fre qüen tes de he mo diá li se.

Tam bém, era mem bro da Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras, como gran de es cri tor que era. Até 1998, foi
co la bo ra dor de al guns jor na is bra si le i ros.

Lis ta do en tre os pos sí ve is su ces so res de João
Pa u to II, Dom Lu cas ocu pa va o quar to lu gar nes sa ca -

te go ria, de acor do com o li vro “Il Su ces so re” do va ti -
ca nis ta ita li a no Gi an car lo Zi zo la.

Como pri mo do ex-Pre si den te Tan cre do Ne -
ves, foi D. Lu cas quem ofi ci ou as ce ri mô ni as fú ne -
bres de seu se pul ta men to, em São João Dei Rey,
em abril de 1985. Se gun do Dona Ri zo le ta Ne ves, a 
vi ú va de Tan cre do: A mor te de Dom Lu cas será
pran te a da por toda a co mu ni da de cris tã. Os si nos
de São João Del Rei en to a rão seu do bre mais tris te 
e sen ti do pela mor te de Dom Lu cas, sa cer do te
exem plar, to ca do de san ti da de”.

Entre os de po i men tos de au to ri da des ci vis e
ecle siás ti cas do Bra sil, des ta cam-se as de Dom Ray -
mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da
CNBB: “La men to pro fun da men te a per da. E com mu i -
to pe sar que anun cio esta no tí cia. Ago ra nos res ta di -
ri gir nos sas ora ções a Dom Lu cas”.

Dom Pa u lo Eva ris to Arns, ex-Car de al Arce bis po 
de São Pa u lo:

“Pode-se di zer que D. Lu cas era, es -
sen ci al men te, um mi ne i ro. Sa bia sem pre dar 
um je i to de não acu sar e de não ser acu sa -
do. Sa bia, ain da, por tar-se de modo, ao
mes mo tem po, con ser va dor e avan ça do.
Mos tra va-se avan ça do e ami go de to dos,
quan do tra ba lha va com as fa mí li as e os jo -
vens. Foi con ser va dor, no en tan to, em re la -
ção ao re gi me mi li tar”.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so di -
vul gou nota ofi ci al em que diz: “E uma gran de per da,
não ape nas para a Igre ja Ca tó li ca, mas tam bém para
todo o Bra sil e para to dos os que, como eu, o co nhe -
ce ram e apren de ram a ad mi rar seu tra ba lho pas to ral.
Ao lon go de dé ca das D. Lu cas sem pre deu mos tras
de pro fun da vo ca ção es pi ri tu al e de um sen ti men to
per ma nen te de pro xi mi da de com o povo bra si le i ro.
Sen ti re mos mu i to a sua fal ta”.

Des ta ca mos al gu mas, aqui, al gu mas fra ses tí pi -
cas de vas ta cri a ção de Dom Lu cas: “A Igre ja deve
co mu ni car-se me lhor, não mu dar com os tem pos”. “A
mí dia se tor nou mu i to im por tan te para a Igre ja, que
pre ci sa usá-la me lhor”. “A Igre ja, no Bra sil, é tão ou
mais im por tan te que na Eu ro pa e EUA. Não é po lí ti -
ca”.

A nós nos res ta la men tar pro fun da men te mais
esta enor me per da que atin ge a Igre ja Ca tó li ca do
Bra sil, ro gan do a Deus con ce da a Dom Lu cas o jus to
e me re ci do des can so eter no.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Pe dro Si mon – Edu ar do Su plicy – Edi son Lo bão –
Wal deck Orne las.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Este re -
que ri men to de pen de de vo ta ção, em cujo en ca mi nha -
men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na do -
res que o de se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor Edu ar do Su plicy por cin co mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na dor
Pe dro Si mon pre pa rou o tex to des te re que ri men to, o
qual subs cre vo. Infe liz men te, pela ne ces si da de de S.
Exª es tar no Rio Gran de do Sul, pas so a ler as suas
pa la vras, que tam bém co lo co como mi nhas e de tan -
tos Srs. Se na do res que, aqui, ho me na ge i am uma das 
ma i o res fi gu ras da Igre ja Ca tó li ca Bra si le i ra, Dom Lu -
cas Mo re i ra Ne ves, que, fa le ceu an te on tem, aos 76
anos, no Va ti ca no.

Mi ne i ro de São João del Rei, onde nas ceu em
16 de se tem bro de 1925, Dom Lu cas hon rou como
pou cos a ter ra de Ti ra den tes e do Pre si den te Tan cre -
do Ne ves, de quem era pri mo.

Em 1950, após cur sar Te o lo gia na Fran ça, foi or -
de na do Pa dre pela Ordem dos Do mi ni ca nos. Pe los
seus al tos mé ri tos, teve uma car re i ra me teó ri ca nas fi -
le i ras da Igre ja. Em 1967, foi or de na do Bis po e em
1987, Arce bis po de Sal va dor, Pri maz do Bra sil.

De 1995 a 1998, pre si diu a Con fe rên cia Na ci o -
nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB. Em 1998, foi ele va -
do, pelo Papa João Pa u lo II, ao pos to de Pre fe i to da
Con gre ga ção para os Bis pos, ao qual re nun ci ou, no
ano de 2000, por pro ble mas de sa ú de: a di a be tes o
obri ga va a ses são fre qüen tes de he mo diá li se.

Tam bém era mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de 
Le tras, como gran de es cri tor que era. Até 1998, foi co -
la bo ra dor de al guns jor na is bra si le i ros.

Lis ta do en tre os pos sí ve is su ces so res de João
Pa u lo II, Dom Lu cas ocu pa va o quar to lu gar nes sa ca -
te go ria, de acor do com o li vro Il Su ces so re do va ti ca -
nis ta ita li a no Gi an car lo Zi zo la.

Como pri mo do ex-Pre si den te Tan cre do Ne ves,
foi D. Lu cas quem ofi ci ou as ce ri mô ni as fú ne bres de
seu se pul ta men to, em São João Del Rei, em abril de
1985. Se gun do Dona Ri zo le ta Ne ves, a vi ú va de Tan -
cre do Ne ves: “A mor te de Dom Lu cas será pran te a da
por toda a co mu ni da de cris tã. Os si nos de São João
Del Rei en to a rão seu do bre mais tris te e sen ti do pela
mor te de Dom Lu cas, sa cer do te exem plar, to ca do de
san ti da de”.

Entre os de po i men tos de au to ri da des ci vis e
ecle siás ti cas do Bra sil, des ta cam-se os de Dom Ray -
mun do Da mas ce no Assis, Se cre tá rio-Ge ral da

CNBB: “La men to pro fun da men te a per da. É com mu i -
to pe sar que anun cio essa no tí cia. Ago ra nos res ta di -
ri gir nos sas ora ções a Dom Lu cas”.

Dom Pa u lo Eva ris to Arns, ex-Car de al Arce bis po
de São Pa u lo: “Pode-se di zer que Dom Lu cas era, es -
sen ci al men te, um mi ne i ro. Sa bia sem pre dar um je i to de 
não acu sar e de não ser acu sa do. Sa bia, ain da, por -
tar-se de modo, ao mes mo tem po, con ser va dor e avan -
ça do. Mos tra va-se avan ça do e ami go de to dos quan do
tra ba lha va com as fa mí li as e os jo vens. Foi con ser va -
dor, no en tan to, em re la ção ao re gi me mi li tar”.

O Pre si den te Fer nan do Hen ri que di vul gou nota
ofi ci al em que diz: “É uma gran de per da não ape nas
para a Igre ja Ca tó li ca, mas tam bém para todo o Bra sil
e para to dos os que, como eu, o co nhe ce ram e apren -
de ram a ad mi rar seu tra ba lho pas to ral. Ao lon go de
dé ca das, Dom Lu cas sem pre deu mos tras de pro fun -
da vo ca ção es pi ri tu al e de um sen ti men to per ma nen -
te de pro xi mi da de com o povo bra si le i ro. Sen ti re mos
mu i to a sua fal ta”.

Dis se Dom Lu cas: “A Igre ja deve co mu ni car-se
me lhor, não mu dar com os tem pos”. “A mí dia se tor -
nou mu i to im por tan te para a Igre ja, que pre ci sa usá-la 
me lhor.” “A Igre ja, no Bra sil, é tão ou mais im por tan te
que na Eu ro pa e Esta dos Uni dos. Não é po lí ti ca.”

A nós res ta la men tar pro fun da men te mais esta
enor me per da que atin ge a Igre ja Ca tó li ca do Bra sil,
ro gan do a Deus que con ce da a Dom Lu cas o jus to e
me re ci do des can so eter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora -

do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na

por vin te mi nu tos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, três as sun tos do -
mi nam o no ti ciá rio na ci o nal: po lí ti ca, vi o lên cia e cri se
eco nô mi ca. Vou me ater aos dois pri me i ros.

Infe liz men te, até na po lí ti ca a vi o lên cia tem se
ma ni fes ta do. Ou tro dia, num de ba te, vi um dos par ti -
dá ri os san gran do da pa u la da que le vou em um em ba -
te po lí ti co com as hos tes do ou tro par ti do. Qu an do
não é as sim, fato fí si co, é a vi o lên cia ver bal: ela se
agra va em al gu mas áre as do País e, às ve zes, até em
de ba tes na ci o na is en tre os pre si den ciá ve is. A ver da -
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de, po rém, é que a vi o lên cia pode ser ob ser va da em
ce ná rio na ci o nal, ela en vol ve toda a so ci e da de.

Hoje de ma nhã, pela te le vi são, ouvi José Ser ra,
can di da to do meu par ti do, o PSDB, fa lar so bre al gu -
mas das so lu ções que ele pre ten de ado tar con tra a vi -
o lên cia. Ele afir ma va que, com cer te za, se toda a so -
ci e da de le var a sé rio o com ba te à vi o lên cia, ela po de -
rá ser con ti da. Não bas ta a ação de um go ver no, de
uma pes soa ou de um gru po de pes so as: toda a so ci -
e da de tem que agir. Achei mu i to pru den tes e mu i to
sá bi as as co lo ca ções do Se na dor José Ser ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so mos
her de i ros dos vi o len tos: a his tó ria da hu ma ni da de nos 
re ve la que o ho mem de Cro-Mag non, que era mais
bem apa re lha do, pra ti ca men te eli mi nou seus se me -
lhan tes. Se pres tar mos aten ção, seja len do a Bí blia,
seja len do a his tó ria, ve re mos que os pa cí fi cos, qua se 
to dos, se fo ram por que os vi o len tos fo ram os ven ce -
do res – a vi o lên cia era ine ren te à con di ção hu ma na.

Pre ci sa mos de algo que sir va como um fre io para 
toda essa vi o lên cia, a exem plo do que fo ram as re li -
giões no pas sa do. Sem uma or ga ni za ção so ci al mais
de sen vol vi da, vol ta re mos aos tem pos pré-his tó ri cos.

Nes ta or ga ni za ção so ci al, di zia hoje o pre si den -
ciá vel José Ser ra, pre ci sa mos ur gen te men te de pre -
sí di os fe de ra is. Gos tei da pro pos ta por que te nho pro -
je to so bre o as sun to tra mi tan do nes ta Casa. 

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel que con ti nu e mos
a ver pe ni ten ciá ri as como Ban gu I – pe ni ten ciá ri as de
alta se gu ran ça – sen do ape nas quar téis-ge ne ra is de
qua dri lhas. Há al guns me ses, foi no ti ci a do que era de
lá que par ti am te le fo ne mas co man dan do to das as
qua dri lhas do Rio de Ja ne i ro e até de ou tros lu ga res
do Bra sil. De po is, para nos sa per ple xi da de, vi mos um
ban di do den tro de Ban gu I en co men dar um mís sil de
guer ra. Esta se ma na, pas mos, ou vi mos a gra va ção
de uma exe cu ção: o ban di do ain da per gun ta quem
mor reu, per gun ta qual dos que man dou ma tar mor reu 
na que la hora. Até onde vai essa vi o lên cia?

É ób vio que ban di dos pe ri go sos têm que ser en -
car ce ra dos em pre sí di os fe de ra is que es te jam fora do 
al can ce de te le fo nes ce lu la res. Te mos que co lo cá-los
bem dis tan tes, onde não exis ta esse tipo de co mu ni -
ca ção.

Den tro de um ver da de i ro pa co te an ti vi o lên cia
que apre sen tei nes ta Casa, de fen do o pre sí dio agrí -
co la: te mos que dar pri o ri da de ao pre sí dio agrí co la no 
or ça men to – pre sí di os agrí co las de vem re ce ber mais
ver bas. O ban di do tem que apren der o ti ming da na -
tu re za: tem que plan tar, es pe rar cres cer, co lher. Ele

tem que apren der que não pode vi ver só to man do do
seu se me lhan te na base da arma ou do as sas si na to.

Nes se pa co te está tam bém algo so bre um li mi te 
que con si de ro bru tal: im põe-se a mes ma pena para
quem mata um e para quem mata dez. Quem mata
um, pega trin ta anos e quem mata dez pega o mes mo
tem po. Isso não pode con ti nu ar des sa for ma.

O Se na dor Ser ra fa la va so bre isso e fa zia re fe -
rên cia à le gis la ção que tra mi ta nes ta Casa – in clu si ve
é um pro je to nos so. Ele dis se que, ele i to, vai pe dir aju -
da ao pú bli co para ver se con se gue fa zer mu dar a le -
gis la ção.

É ób vio que te mos que pa rar com essa hi po cri sia
de di zer que o li mi te é de trin ta anos. Como ad mi tir que
uma pes soa que mate trin ta, qua ren ta ou cin qüen ta
pes so as seja sub me ti da ao mes mo cas ti go im pos to a
quem ma tou um? Não pode ser des sa for ma.

A ou tra co i sa que nos es pan ta é a inim pu ta bi li -
da de de quem tem me nos de 18 anos. O ci da dão de
16 anos é o ma ta dor das qua dri lhas: as mor tes pra ti -
ca das pe las qua dri lhas são de au to ria de seus mem -
bros que têm 16 anos. Isso é uma ou tra co i sa que nos
de i xa per ple xos.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª per mi -
te-me um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Edi son Lo bão. Gos ta ria
ape nas de con clu ir este pen sa men to.

Ve jam só: se se con si de ra que o ci da dão é ma i -
or de ida de para vo tar para Pre si den te da Re pú bli ca,
go ver na dor, se na dor e de pu ta do, como não con si de -
rá-lo ma i or para ser jul ga do por ha ver ti ra do uma vida
hu ma na?

São co i sas como es sas que abor dei nes se pro -
je to e que hoje, com ale gria, vi o pre si den ciá vel Ser ra
men ci o nar na te le vi são. Ele fa lou das li mi ta ções, fa lou 
do que gos ta ria que a so ci e da de bra si le i ra ado tas se
como mo di fi ca ções.

Se na dor Lo bão, V. Exª tem a pa la vra.
O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Ney

Su as su na, de i xo a pre si dên cia da ses são do Se na do
Fe de ral nes te mo men to para apar te ar V. Exª. A vi o -
lên cia, sem dú vi da al gu ma, é um dos ma les mais ex -
pres si vos que ator men ta a vida dos bra si le i ros e da
hu ma ni da de nos dias de hoje. O Bra sil vive um mo -
men to de vi o lên cia como nun ca ocor reu em nos sa
his tó ria. E, tan to quan to V. Exª, en ten do que o apa re -
lho de se gu ran ça do Esta do já não tem, em si mes mo, 
con di ções de con ter a vi o lên cia e mu i to me nos de
pro ver pro vi dên ci as. Onde está a so lu ção? Te nho as -
sis ti do se gui das ve zes a re u niões de evan gé li cos e de 
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ca tó li cos abor dan do esse pro ble ma. A re li gião é hoje
o ma i or ins tru men to de con ten ção des sa des gra ça da 
hu ma ni da de. A Igre ja Ca tó li ca, por seu lado, tra ba lha
nes sa di re ção, e as igre jas evan gé li cas o fa zem até
com ma i or efi ciên cia. Não fos sem as re li giões, as es -
cri tu ras pre ga das pe los cris tãos, vi ve ría mos, nes te
mo men to, mer gu lha dos no caos ab so lu to da vi o lên -
cia. Nun ca a vi o lên cia foi tão dra ma ti ca men te da no sa
à hu ma ni da de quan to está sen do ago ra. Pen so que
um dis cur so como o que V. Exª pro nun cia nes te mo -
men to deve ser igual men te re pe ti do por ou tras pes so -
as em mu i tos lu ga res, até para aler tar a cons ciên cia
bra si le i ra quan to à dra ma ti ci da de do pro ble ma. Te -
mos que con vi ver com o de sem pre go, com di fi cul da -
des de toda a na tu re za, e ain da so mos ator men ta dos
pela vi o lên cia nes sa in ten si da de! Che ga rá o mo men -
to em que a pró pria so ci e da de, re vol ta da, to ma rá a si
o en car go de se de fen der ou até de se vin gar. Cum pri -
men tos a V. Exª pelo tema que abor da. E cum pri men -
tos ao can di da to que re sol veu tam bém se guir nes sa
di re ção.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, o qual con si de ro mu i to im por -
tan te, e o in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Se na dor Edi son Lo bão, fi quei in dig na do quan do 
li nos jor na is do Rio de Ja ne i ro des ta se ma na que
duas me ni nas de 15 anos fo ram es pan ca das por uma
gan gue de ga ro tos que te ri am ido ao edi fí cio de las
para es pe rá-las e mas sa crá-las com mur ros e pon ta -
pés. E por quê? Por que sa bem que não se rão pu ni -
dos. A im pu ni da de, por tan to, é a pior de to das as ca u -
sas que ge ram a vi o lên cia.

Tam bém vi, pas mo, um pai se gu rar uma cri an ça
para que seu fi lho a es fa que as se. Todo o Bra sil pre -
sen ci ou isso.

Se não le var mos a sé rio esse pro ble ma e ten -
tar mos co lo car um fre io nis so, não sei aon de va mos 
che gar.

Um dos pro je tos que apre sen tei a esta Casa, o
qual ain da não foi vo ta do, diz res pe i to à pena du pla,
que, de acor do com al guns, não pode ser im plan ta da.
Mas é cla ro que ela pode ser im plan ta da! Bas ta que -
rer mos fa zer isso. A Espa nha im plan tou a pena du pla
para quem ata ca tu ris tas. Ou seja, se um in di ví duo
ata ca um tu ris ta e é con de na do a dois anos, a sua
pena pas sa a ser de qua tro anos. Pen so, no en tan to,
que isso de ve ria va ler tam bém para quem ata ca os
ve lhos e as cri an ças.

Na ver da de, de ve mos ter cons ciên cia de que
pre ci sa mos fa zer algo. Não so men te eu, V. Exª ou pre -
si den ciá vel José Ser ra de ve mos to mar uma ati tu de.

To dos nós, uni dos, e a so ci e da de bra si le i ra, in dig na -
da, te re mos que dar um bas ta nes se sta tus quo.

Era esse o aler ta que eu que ria fa zer hoje. Devo
tam bém di zer da mi nha ale gria ao ver um can di da to
tra zen do pro pos tas que já são ob je to de pro je tos nos -
sos que es tão tra mi tan do nes ta Casa.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as -
su na, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-pre si den -
te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Anto nio Car los Va la da res,
2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, a 
Se na do ra Emi lia Fer nan des, do Par ti do dos Tra ba lha -
do res, re pre sen tan te do Rio Gran de do Sul.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se tem bro
é um mês mu i to es pe ci al para o povo ga ú cho. Anu al -
men te, re lem bra mos nes te mês um dos epi só di os
mais be los, mar can tes e he rói cos da his tó ria do Rio
Gran de do Sul. Re ve ren ci a mos a Re vo lu ção Far rou pi -
lha, mar co da ori gem e da for ma ção da so ci e da de
rio-gran den se.

As ce le bra ções dos 167 anos da Re vo lu ção Far -
rou pi lha já co me ça ram em todo o nos so Esta do e te -
rão como pon to alto o dia 20 de se tem bro. É um tri bu -
to pres ta do aos he róis e he ro í nas da Re vo lu ção Far -
rou pi lha, em que bus ca mos res ga tar e re no var anu al -
men te o es pí ri to com ba ti vo que está ar ra i ga do na
alma e na cons ciên cia de todo o povo do Rio Gran de,
no ta da men te no es pí ri to de luta do ho mem e da mu -
lher do cam po.

Cada mi lí me tro da nos sa fron te i ra foi de fen di do
no pas sa do para cons tru ir um sen ti men to de so be ra -
nia na ci o nal que nos or gu lha e nos mo bi li za em de fe sa
da Pá tria. Ao lon go da nos sa his tó ria, es ti mu la dos pelo
es pí ri to far ra po e com a in te gra ção de di ver sas ra ças,
cons tru í mos um Esta do mo der no e de sen vol vi do, que
sou be com bi nar as vá ri as for mas de pro du ção com
ações cul tu ra is e ques tões so ci a is, e, com isso, con se -
gui mos uma in ve já vel his tó ria de re sul ta dos e re a li za -
ções nos cam pos in dus tri al e agro pe cuá rio.

Sr. Pre si den te, ao ho me na ge ar o Rio Gran de,
que ro fa zer uma aná li se do se tor pri má rio em nos so
Esta do: a agri cul tu ra, a pe cuá ria e a agro in dús tria. O
de sen vol vi men to ru ral sus ten tá vel – agro pe cuá ria, re -
for ma agrá ria e se gu ran ça ali men tar – é de ci si vo para 
o de sen vol vi men to do Bra sil e do Rio Gran de. Ape sar
dis so, o des ca so foi o tra ta men to dis pen sa do por vá ri -

17464 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002790    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



os go ver nos es ta du a is e fe de ra is às po pu la ções ru ra -
is. A cons tan te des va lo ri za ção dos pro du tos e a fal ta
de in cen ti vos, de in fra-es tru tu ra e de fi nan ci a men to,
ali a das às exi gên ci as do mer ca do que re quer mais
qua li da de e ma i or pro du ti vi da de, ce i fa ram po bre za e
de sa len to onde de ve ria ha ver ri que za e pros pe ri da de.

Con tu do, ob ser van do o Bra sil como um todo e
ana li san do esse se tor im por tan tís si mo, per ce be mos
que, no Rio Gran de do Sul, de po is de pra ti ca men te
dez anos de com ple to aban do no, fo ram to ma das ati -
tu des e ela bo ra das po lí ti cas que res ga tam esse se tor
tão im por tan te para o povo ga ú cho.

Na ges tão do Go ver na dor Olí vio Du tra, o Rio
Gran de do Sul re to mou o fi nan ci a men to da cul tu ra do
tri go por meio do nos so Ban co do Esta do do Rio
Gran de do Sul. Para V. Exªs te rem uma idéia, só em
2001 fo ram apli ca dos R$26,5 mi lhões no cus te io e na
co mer ci a li za ção. De 1999 a 2001, a pro du ção de tri go 
cres ceu 131%. No mes mo pe río do, o Ban ri sul, ban co
pú bli co que es ta va pron to para ser ven di do pelo go -
ver no an te ri or do Esta do – e nós não ape nas de i xa -
mos de ven dê-lo, mas tam bém o for ta le ce mos –, apli -
cou R$500 mi lhões na agri cul tu ra ga ú cha.

De 1999 a ju lho de 2002, o nos so Go ver no do
Esta do do Rio Gran de do Sul au men tou o vo lu me de
re cur sos in ves ti dos na agri cul tu ra e o pú bli co be ne fi -
ciá rio: mais de R$1,2 bi lhão para cer ca de 300 mil fa -
mí li as. Au men ta mos tam bém o PIB agro pe cuá rio do
Esta do de 4,3%, en tre 1995 e 1998, para 23,8%, en -
tre 1999 e 2001. No mes mo pe río do, o cres ci men to do 
PIB agro pe cuá rio na ci o nal fi cou em 16,9%. Assim, o
Rio Gran de al can çou a ma i or sa fra de grãos de to dos
os tem pos: 20 mi lhões de to ne la das em 2001. E foi
du pli ca da a pro du ção de tri go em ape nas três anos,
como aqui já re gis trei.

Cri a mos uma es tru tu ra es ta tal para a re for ma
agrá ria, pro van do que o mo de lo de mo crá ti co e po pu -
lar é a úni ca chan ce de re a li zar mos uma jus ta dis tri -
bu i ção de ter ras, uma po lí ti ca de re for ma agrá ria sé -
ria, sem vi o lên cia, em con di ções de man ter re al men te 
o ho mem e a mu lher no cam po e, prin ci pal men te, de
fa zer o que a nos sa Cons ti tu i ção pre vê, isto é, co lo car 
a ter ra a ser vi ço do so ci al. E o nos so pro je to tem esse
ob je ti vo. O pro je to ne o li be ral, por sua vez, não ape -
nas de i xa de aten der à agri cul tu ra e à pe cuá ria, como
tam bém não re sol ve os pro ble mas da re for ma agrá -
ria, apos tan do no con fli to como uma cons tan te no
cam po.

Te mos uma pro pos ta de diá lo go, de as sen ta -
men to, ga ran tin do a pro pri e da de, o que ins ti tui a
Cons ti tu i ção, a re a li za ção da re for ma agrá ria em ter -
ras im pro du ti vas. Nos úl ti mos três anos, nós, do Rio

Gran de do Sul, as sen ta mos mais de 5,3 mil fa mí li as
por meio de po lí ti cas es ta du a is e be ne fi ci a mos cer ca
de 10 mil fa mí li as nos as sen ta men tos im ple men ta -
dos, e tudo isso foi fe i to sem vi o lên cia.

Re cu pe ra mos os ór gãos pú bli cos di ri gi dos ao
de sen vol vi men to ru ral. Como já dis se, não ven de mos
o Ban ri sul, re vi ta li za mos o BRDE, des cen tra li za mos a 
Se cre ta ria de Agri cul tu ra e for ta le ce mos as ins ti tu i -
ções vol ta das à pes qui sa, como, por exem plo, a Fe -
pa gro; a Ema ter, na área de as sis tên cia téc ni ca e ex -
ten são ru ral; a Ce a sa e Cesa, no se tor de co mer ci a li -
za ção, ar ma ze na gem e se gu ran ça ali men tar. Além
dis so, apo i a mos a ca de ia pro du ti va do ar roz, com o
Insti tu to Rio-gran den se do Arroz – Irga.

Nes ses três anos, for ta le ce mos o co o pe ra ti vis -
mo por in ter mé dio do fi nan ci a men to e do apo io à re -
es tru tu ra ção de as so ci a ções e co o pe ra ti vas, aten -
den do es pe ci al men te à pro du ção do le i te, de car nes
e de grãos.

De sen vol ve mos sis te mas agro in dus tri a is, com
es tí mu lo fis cal e fi nan ce i ro à pro du ção de tri go, le i te,
car nes, ar roz, uva e vi nho. E in clu í mos – esta é uma po -
lí ti ca es pe ci al dos nos sos go ver nos po pu la res – os pes -
ca do res ar te sa na is, as co mu ni da des in dí ge nas e os re -
ma nes cen tes dos qui lom bos nas po lí ti cas pú bli cas.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do
fa ze mos esta ho me na gem ao nos so Esta do, não po -
de mos de i xar de re gis trar o que de con cre to te mos
cons tru í do para que o Rio Gran de do Sul seja esse
Esta do for te, que avan ça, que pro duz e que acre di ta
na nos sa ma triz pro du ti va.

Não po de ria de i xar de des ta car, por tan to, uma
ini ci a ti va iné di ta no Rio Gran de do Sul. Nes te mês de
agos to, o Go ver no ga ú cho ini ci ou o pa ga men to do se -
gu ro agrí co la – que exis te exa ta men te para não de i -
xar os agri cul to res, prin ci pal men te os pe que nos e
mé di os, à mer cê da pró pria sor te, da chu va e da seca, 
vi ven do mo men tos de an gús tia e mu i tas ve zes pre ci -
san do até aban do nar o cam po – para 17.279 fa mí li as
de agri cul to res de 133 Mu ni cí pi os que ti ve ram pre ju í -
zos em suas la vou ras de vi do a pro ble mas cli má ti cos.
Esse con tin gen te cor res pon de a 69% dos 25.069
agri cul to res que con tra ta ram o pro gra ma no ano pas -
sa do. Os pro du to res re ce be rão uma in de ni za ção to tal 
de R$4,2 mi lhões, re pre sen tan do um va lor mé dio de
R$244 por agri cul tor.

Essa ini ci a ti va iné di ta no País será ex pan di da
para todo o Bra sil, te nho cer te za, com a vi tó ria do
nos so can di da to à Pre si dên cia da Re pú bli ca, Luiz
Iná cio Lula da Sil va. O Go ver no do nos so Esta do, in -
clu si ve, está par ti ci pan do di re ta men te da ela bo ra ção
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de uma pro pos ta de se gu ro agrí co la na ci o nal, fato
que mu i to nos or gu lha.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pro pos -
ta de for ta le ci men to do se tor pri má rio ga ú cho, im plan -
ta da nos úl ti mos três anos no Rio Gran de do Sul, con -
tra põe-se ao mo de lo ne o li be ral e ex clu den te ado ta do
no res to do País, pelo Go ver no Fe de ral, e tam bém em 
nos so Esta do, pelo go ver no an te ri or, que apos ta no
des mon te do se tor pú bli co e en fra que ce o se tor pri -
má rio.

A par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, im plan ta re mos 
um novo mo de lo de de sen vol vi men to para o Bra sil
ba se a do em três ei xos es tru tu ran tes: o so ci al, o de -
mo crá ti co e o na ci o nal.

O pro je to ne o li be ral re le ga o so ci al a um pla no
se cun dá rio e re si du al, o que se ex pres sa na per ma -
nên cia de ín di ces ina ce i tá ve is de po bre za e na de si -
gual da de na dis tri bu i ção de ren da e de ri que za. A re -
ver são des se qua dro é o pon to de par ti da para o es ta -
be le ci men to de uma nova di nâ mi ca de de sen vol vi -
men to.

O novo mo de lo de de sen vol vi men to su bor di na -
rá, pois, a di nâ mi ca eco nô mi ca aos ob je ti vos e às pri -
o ri da des ma cros so ci a is que, no atu al es tá gio do País, 
são fun da men tal men te três: a in clu são de 53 mi lhões
de bra si le i ros, sub ci da dãos que so bre vi vem, hoje, em 
con di ções de ex tre ma pre ca ri e da de; a pre ser va ção
do di re i to ao tra ba lho e à pro te ção so ci al de mi lhões
de as sa la ri a dos, pe que nos e mé di os pro du to res ru ra -
is e ur ba nos; a uni ver sa li za ção dos ser vi ços e di re i tos
so ci a is bá si cos, como o aces so à ter ra e à ha bi ta ção,
com qua li da de e par ti ci pa ção po pu lar.

Essas ações de vem ser pri o ri tá ri as. Não po de -
mos con cor dar com o fato de o Bra sil não se po si ci o -
nar di an te do tra ta men to de si gual que re ce be em re -
la ção a seus se to res pro du ti vos, prin ci pal men te nos
úl ti mos anos. Se com pa rar mos as ta xas de ju ros pra -
ti ca das nos Esta dos Uni dos com as pra ti ca das no
Bra sil, per ce be re mos cla ra men te que o sis te ma fi -
nan ce i ro, ao in vés de ala van ca dor da pro du ção, é um
en tra ve. Os ame ri ca nos, por exem plo, pa gam 11% de
ju ros ao ano em fi nan ce i ras, en quan to os nos sos pro -
du to res pa gam 228%, o que co lo ca nos sos pro du to -
res em si tu a ção de to tal de si gual da de.

Não po de mos con ti nu ar com es tes ín di ces de
ex por ta ção: 25% para os Esta dos Uni dos, 25,5%
para a União Eu ro péia e 11% para o Mer co sul e o res -
tan te do mun do. Sa be mos que o go ver no nor te-ame -
ri ca no vem ado tan do me di das pro te ci o nis tas, ele van -
do para US$196 mi lhões, em 10 anos, o sub sí dio para 
a sua agri cul tu ra e au men tan do para 521 o nú me ro
de pro du tos con si de ra dos sen sí ve is e, por tan to, me -

re ce do res de mais pro te ção na Alca, que que rem co -
lo car para o Bra sil como uma ver da de i ra po lí ti ca de
ane xa ção não ape nas do nos so País, mas tam bém
de toda a Amé ri ca La ti na. Essa po lí ti ca di fe ren ci a da
di fi cul ta as nos sas ex por ta ções. Per gun to: o que o
Go ver no bra si le i ro fez de con cre to para co lo car o Bra -
sil em uma con di ção de ma i or igual da de?

Sr. Pre si den te, uma ou tra ques tão que ne ces si -
ta de uma po si ção con cre ta do Go ver no Fe de ral, que
pre ci sa to mar uma de ci são ain da esta se ma na, não
ape nas de dis cur so, como as sis ti mos há pou cos dias
no Rio Gran de do Sul, mas efe ti va, é a cri se en fren ta -
da pela su i no cul tu ra des de o iní cio do ano. So men te
no Rio Gran de do Sul, essa cri se atin ge 76,8 mil pro -
du to res. O prin ci pal pro ble ma está na di fe ren ça en tre
o pre ço re ce bi do pelo qui lo do su í no, em mé dia
R$1,12, e o cus to de pro du ção, cal cu la do em R$1,35.

Esta se ma na, os su i no cul to res do Rio Gran de
do Sul, de San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná – que jun tos
res pon dem por 70% da pro du ção na ci o nal (es ti ma da
em 2,9 mi lhões de to ne la das nes te ano) – vi rão a Bra -
sí lia a fim de re i vin di car a li be ra ção de fi nan ci a men to
de R$200,00 por ma triz, com pra zo de cin co anos e
ju ros de 3% ao ano. Isso ga ran ti ria ca pi tal de giro e
evi ta ria que os su i no cul to res se des fi zes sem de bens
para co brir pre ju í zos.

So li da ri za mo-nos com os pro du to res de su í nos
nes ta jus ta re i vin di ca ção, ao mes mo tem po em que
fa ze mos um ape lo ao Go ver no Fe de ral, ao Mi nis té rio
da Agri cul tu ra, para que apóie o se tor de for ma con -
cre ta, ob je ti va e ime di a ta. Os su i no cul to res pre ci sam
des sa aju da emer gen ci al. Te mos cer te za de que a
voz dos pro du to res, nas suas re i vin di ca ções de uma
po lí ti ca sé ria para a agri cul tu ra, para a pe cuá ria, para
a agri cul tu ra fa mi li ar, para a agro in dús tria, será ou vi -
da e hon ra da a par tir de um novo pro je to na ci o nal,
que vai pri o ri zar as nos sas ma tri zes pro du ti vas.

Te mos, como com pro mis so de go ver no, um pro -
je to que com ba te essa po lí ti ca ne o li be ral. Nos so pro -
je to será cons tru í do com a par ti ci pa ção dos pro du to -
res, dos tra ba lha do res, dos em pre sá ri os des te País.
Lula vai, sem dú vi da, in cre men tar as ex por ta ções e
ado tar me di das de pro te ção à pro du ção bra si le i ra
con tra as im por ta ções que ca u sam da nos. O for ta le ci -
men to da agri cul tu ra fa mi li ar e a re a li za ção efe ti va da
re for ma agrá ria são fun da men ta is para in clu ir so ci al -
men te mi lhões de bra si le i ros. Implan ta re mos po lí ti cas 
para a agri cul tu ra fa mi li ar e para a agri cul tu ra or ga ni -
za da em ba ses em pre sa ri a is, con ci li an do a ne ces si -
da de de ali men tar a ma i o ria da po pu la ção com ex ce -
den tes e no vos pro du tos para ex por ta ção.
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Esse com pro mis so com uma po lí ti ca mo der na
para a agri cul tu ra bra si le i ra ga ran te qua li da de de vida 
para as po pu la ções do cam po e da ci da de e con tri bui
para a afir ma ção da so be ra nia na ci o nal.

Essa é a vi são que te mos.
Nos so com pro mis so tem sido com o se tor pri -

má rio, com a agri cul tu ra. Por meio des sa re fle xão crí -
ti ca e com da dos con cre tos de po lí ti cas que es tão
sen do im ple men ta das, em es pe ci al no nos so Esta do
do Rio Gran de do Sul, para va lo ri zar a nos sa ma triz
pro du ti va, e não di re ci o nar e com pro me ter as nos sas
re ce i tas com meia dú zia de gran des mul ti na ci o na is,
como é a po lí ti ca de fen di da pe los ne o li be ra is e seus
ali a dos, fa ze mos uma ho me na gem ao Rio Gran de
nes te mês de se tem bro. Re ve ren ci an do a nos sa his -
tó ria e aque les que nos an te ce de ram, re a fir ma mos
essa vi são de um povo que cons tru iu a sua his tó ria na 
co ra gem, na co e rên cia e na de ter mi na ção. 

Que con ti nue o povo ga ú cho sen do ins pi ra ção
para o povo de todo Bra sil!

Era o re gis tro, Sr. Pre si den te, que gos ta ria de fa -
zer.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Be ní cio Sam pa -
io. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há um
ano, em 10 de se tem bro de 2001, o Pre fe i to To ni nho – 
Anto nio da Cos ta San tos –, de Cam pi nas, foi bar ba ra -
men te as sas si na do.

Ain da que te nham a Se cre ta ria de Se gu ran ça
Pú bli ca e as au to ri da des po li ci a is do Esta do de São
Pa u lo che ga do à con clu são de que foi um cri me co -
mum, a Srª Ro se a na Mo ra es Gar cia, sua vi ú va, sua fi -
lha Ma ri na, a Pre fe i ta Iza le ne Ti e ne e tan tos em Cam -
pi nas es tão so li ci tan do das au to ri da des o re e xa mi ne
do pro ces so, do pro ce di men to da in ves ti ga ção, para
se ter cer te za a res pe i to das ca u sas do as sas si na to
de Anto nio da Cos ta San tos. 

To ni nho foi uma fi gu ra mu i to es pe ci al. Um ho -
mem apa i xo na do pela sua ci da de, pelo seu povo,
pelo sen ti do de re ti dão, de de fe sa de se ri e da de no
tra to da co i sa pú bli ca. Ele, que já ha via sido Vice-Pre -
fe i to de Jacó Bit tar, lu tou bra va men te para que todo e
qual quer ato da ad mi nis tra ção pú bli ca fos se sem pre
re a li za do com a ma i or trans pa rên cia e, uma vez ele i to 
pre fe i to de Cam pi nas, pro cu rou ado tar exem plar men -

te aque les ins tru men tos de po lí ti cas pú bli cas que ca -
rac te ri zas sem trans pa rên cia, ho nes ti da de e sen ti do
de re a li za ção de jus ti ça e ci da da nia para to dos os
cam pi ne i ros. Pro cu rou ado tar o or ça men to par ti ci pa ti -
vo, os pro gra mas de mo ra dia po pu lar, de edu ca ção
pú bli ca e de ga ran tia de ren da mí ni ma.

Foi um ar qui te to que es tu dou em pro fun di da de
a sua ci da de, tan to é que es cre veu a tese de no mi na -
da Cam pi nas: das ori gens ao fu tu ro, re fe ren te à
com pra e ven da de ter ra e água e um tom ba men to na
pri me i ra ses ma ria da fre gue sia de Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção das Cam pi nas, do Mato Gros so de Jun di -
aí, de 1732 a 1992, onde fala da pró pria his tó ria, da
his tó ria de sua ci da de.

São pa la vras de sua vi ú va:

Esta tese, ago ra trans for ma da em li -
vro, re ve la, em gran de par te, a sua pró pria
his tó ria. O pai de To ni nho, imi gran te por tu -
guês, che gou ao Bra sil, vin do da re gião do
Por to, já com 21 anos de ida de. Sua mãe,
tam bém imi gran te por tu gue sa, da re gião de
Bra gan ça, aqui che gou com 17 anos. Os
dois co nhe ce ram-se no Bra sil. Já ca sa dos,
ado ta ram Cam pi nas como sua ter ra bra si le i -
ra. Nela pros pe ra ram e ti ve ram dois fi lhos –
Anto nio e Pa u lo. A fa mí lia era pe que na, o
pai não ti nha pa ren tes no Bra sil; a mãe, só
um ir mão mais ve lho. Assim Antô nio cres -
ceu nes tas cam pi nas que re ce be ram seus
pais imi gran tes.

Sem pre bom alu no, co me çou a cur sar
em 1970 a Fa cul da de de Arqui te tu ra e Urba -
nis mo da Uni ver si da de de São Pa u lo. Em
1975, já for ma do, vol tou para Cam pi nas e
co me çou a dar au las de ar qui te tu ra na PUC. 
Na que la épo ca, en vol veu-se em mo vi men -
tos po pu la res, de di can do-se à ur ba ni za ção
de fa ve las. Tam bém na que le pe río do, ad qui -
riu a Casa Gran de e Tu lha, ob je tos de es tu -
do des te li vro. A par tir des sa aqui si ção, seu
in te res se foi des per ta do tan to para a pre ser -
va ção do pa tri mô nio his tó ri co como para a
his tó ria da ur ba ni za ção bra si le i ra, em es pe -
ci al a his tó ria de Cam pi nas. Des de en tão,
dois for tes ei xos con du zi ram sua vida pro fis -
si o nal. Um, aca dê mi co, de apro fun da men to
no es tu do da ha bi ta ção po pu lar e da ur ba ni -
za ção bra si le i ra. Ou tro, po lí ti co, atra vés do
Par ti do dos Tra ba lha do res, ten do sido ele i to
vice-pre fe i to e pre fe i to da ci da de em 1989 e
2001, res pec ti va men te. Ambos os ei xos – o
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aca dê mi co e o po lí ti co – com pu se ram-se,
de ma ne i ra sin gu lar, na sua pes soa. Co nhe -
ci men to, po der po lí ti co e uma vida de com -
ba te à cor rup ção, essa com bi na ção, acre di -
ta va Anto nio, era per fe i ta para a trans for ma -
ção po lí ti ca e so ci al de Cam pi nas.

Toda essa vida de so nhos e re a li za -
ções foi in ter rom pi da em 10 de se tem bro
por uma bala. Anto nio foi as sas si na do nes -
tas mes mas cam pi nas que tan to amou. Mas 
ele não está mor to. Con ti nua vivo na his tó ria 
e den tro de cada um que com par ti lhe de
seus ide a is. Anto nio da Cos ta San tos vive!

Hoje, Cam pi nas o ho me na ge ia. Se hoje não
hou ves se esta ses são tão im por tan te do Se na do,
nós es ta ría mos ali, ao lado da Srª Ro se a na Mo ra es
Gar cia e da Pre fe i ta Iza le ne Ti e ne, tam bém ho me -
na ge an do o nos so To ni nho. Mas o faço da tri bu na
do Se na do. Pres ta mos nos sa ho me na gem à sua fi -
lha, Ma ri na Gar cia da Cos ta San tos, e à sua es po -
sa, Srª Ro se a na Mo ra es Gar cia, bem como ao povo
de Cam pi nas pelo seu Pre fe i to tão que ri do.

Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém de re gis trar
que, no pró xi mo dia 12, ha ve rá a ho me na gem pe los
“’Cem Anos de Jus ce li no Ku bits chek”. Res sal to o
quan to Jus ce li no Ku bits chek cons ti tui, para to dos
nós, bra si le i ros, um exem plo de aman te da de mo cra -
cia e aman te pro fun do des te País e de seu povo. Lem -
bro-me que, em 1955, eu era um es tu dan te de 14
anos, com ple tan do o gi ná sio, e tive a pri me i ra oca sião 
de co nhe cer, pela te le vi são, as pla ta for mas dos can -
di da tos a Pre si den te e a Go ver na dor. Impres si o na -
va-me Jus ce li no Ku bits chek como um ver da de i ro pro -
fes sor de Ge o gra fia do Bra sil, ao mos trar o mapa bra -
si le i ro e apre sen tar suas me tas, como se ri am as no -
vas es tra das que cor ta ri am o País e o seu pla no de le -
var ao Cen tro-Oes te bra si le i ro o de sen vol vi men to, na
me di da em que qua se todo o de sen vol vi men to acon -
te cia mais pró xi mo ao li to ral. Daí a ra zão prin ci pal de
Jus ce li no que rer mu dar a ca pi tal do Rio de Ja ne i ro
para Bra sí lia.

Cin co anos de po is, em 21 de abril de 1960, hou -
ve a ina u gu ra ção de Bra sí lia e es ti ve pre sen te ao
even to, quan do pude tes te mu nhar, aos meus 19 anos 
de ida de, a ex tra or di ná ria vi bra ção do povo bra si le i ro
que aqui se en con tra va, já de tec tan do que, des te Pla -
nal to, iría mos ter um des ti no que ain da nos fal ta re a li -
zar, mas que foi apre sen ta do por Jus ce li no como algo 
à al tu ra das es pe ran ças e an se i os do povo bra si le i ro.

Com o pro ces so de de sen vol vi men to que ele
pro mo veu de for ma rá pi da, com a meta de “50 anos

em 5”, com o sen ti do de ur gên cia para o de sen vol vi -
men to eco nô mi co, apren de mos mu i to.

Faz-se ne ces sá rio, Sr. Pre si den te, com bi nar -
mos aque le an se io de cres ci men to ace le ra do da eco -
no mia bra si le i ra, para pro mo ver o aces so do povo ao
di re i to à dig ni da de e ao pro gres so, à bus ca de um
sen so de jus ti ça mu i to mais for te do que o exis ten te
na que la épo ca, du ran te os anos de re gi me mi li tar e
nos úl ti mos oito anos, em que a re a li za ção de jus ti ça
de i xou mu i to a de se jar. Não que isso es ti ves se au -
sen te dos an se i os ex pres sos pelo Pre si den te Fer nan -
do Hen ri que Car do so, mas, na ver da de, os ins tru -
men tos de po lí ti cas pú bli cas e eco nô mi cas de que o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que se uti li zou não fo ram
de mol de a ti rar o Bra sil da pés si ma con di ção que
hoje os ten ta, de quar to lu gar den tre os cam peões
mun di a is da de si gual da de so ci o e co nô mi ca.

É por essa ra zão, Sr. Pre si den te Anto nio Car los
Va la da res, que o an se io ma i or do povo bra si le i ro é
jus ta men te a re a li za ção de jus ti ça.

Os jor na is bra si le i ros de hoje es tam pam o re sul -
ta do de pes qui sas ele i to ra is para Pre si dên cia da Re -
pú bli ca em que Lula apa re ce com 40% e 39% das in -
ten ções de voto, res pec ti va men te pelo Da ta Fo lha e o 
Ibo pe. Te nho cer te za de que isso sig ni fi ca que Lula
re pre sen ta, hoje, as sim como o Par ti do dos Tra ba lha -
do res e os Par ti dos que co nos co es tão co li ga dos,
esse gran de an se io que pre ten de mos ver re a li za do
com gran de pri o ri da de. 

Lula, res pon den do a Juca Kfou ri, na con clu são
da en tre vis ta re a li za da na Re deTV, re ve lou que cons -
ti tui seu so nho con clu ir o seu go ver no sem que haja
uma só cri an ça, ho mem ou mu lher nes te País pas -
san do fome; que to dos pos sam se ali men tar com três
re fe i ções ao dia: o café da ma nhã, o al mo ço e o jan tar. 
Para tan to, ele co lo ca rá em prá ti ca os ins tru men tos
ne ces sá ri os para res ga tar o di re i to à ci da da nia e fa -
zer com que to dos pos sam se ali men tar e ter o di re i to
à vida com ra zoá vel dig ni da de. 

Sr. Pre si den te, te nho a con vic ção de que Lula
está pre pa ra do para re a li zar essa meta. Da mes ma
ma ne i ra que Jus ce li no Ku bits chek con se guiu cons -
tru ir Bra sí lia e trans fe rir a ca pi tal do Rio de Ja ne i ro
para cá, te nho a con vic ção de que Lula, ago ra, tam -
bém con se gui rá fa zer com que essa meta prin ci pal
seja atin gi da. 

Há pou cos dias, Lula tam bém men ci o nou que,
an tes mes mo de re sol ver o pro ble ma do su ca te a men -
to dos equi pa men tos das For ças Arma das bra si le i ras, 
será ne ces sá rio re sol ver o pro ble ma da fome no Bra -
sil. Te nho cer te za de que Lula está di zen do es sas co i -
sas tão fir me men te quan to JK quan do dis se, com tan -
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to fir me za, que iria trans fe rir a ca pi tal do Rio de Ja ne i -
ro para Bra sí lia.

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor La u ro Cam pos, com mu i ta hon ra con ce -
do-lhe o apar te. 

O Sr. La u ro Cam pos (PDT – DF) – Meus pa ra -
béns, Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo seu pro nun ci a -
men to, que, em di ver sos mo men tos, des per ta as mi -
nhas lem bran ças e as mi nhas sa u da des. Acom pa -
nhei o ra ci o cí nio de V. Exª e re al men te gos ta ria de fa -
zer al guns bre ves co men tá ri os a res pe i to. Jus ce li no
Ku bits chek or ga ni zou um pro gra ma de me tas, de 10
me tas, que fo ram ul tra pas sa das ten do em vis ta as
suas co lo ca ções ini ci a is. Bra sí lia era a sua meta-sín -
te se. Por tan to, sou pro du to des sa épo ca, des sa era,
não ape nas por que, como mi ne i ro, já sen tia a pre sen -
ça de Jus ce li no Ku bits chek na mi nha ge ra ção e na
mi nha vida, como tam bém pelo fato de ter che ga do
em Bra sí lia, onde vivo há 42 anos, an tes da sua ina u -
gu ra ção. É in te res san te ob ser var que re al men te hou -
ve uma rup tu ra após a mor te de Ge tú lio Var gas. A sua 
car ta tes ta men to não era uma pre vi são frus tra da. Qu -
an do Cel so Fur ta do vol tou com Raúl Pre bisch –– os
de sen vol vi men tis tas da Ce pal – de uma con fe rên cia
no Mé xi co, pa ra ram no Rio de Ja ne i ro e Ge tú lio Var -
gas e Oswal do Ara nha os re ce be ram. Ge tú lio, en tão,
teve opor tu ni da de de di zer a Raúl Pre bisch e a Cel so
Fur ta do: – Sou con tra o de sen vol vi men to rá pi do, o
de sen vol vi men to apres sa do, en tre ou tras co i sas por -
que ele pro vo ca um en di vi da men to ex ter no, o au men -
to da dí vi da ex ter na, que aca ba rá, nes se an da men to,
nos su fo can do. Re al men te, te nho sa u da de da es pe -
ran ça que ha via na que le tem po. Em 1958, ven di um
apar ta men to de mi nha pro pri e da de em Belo Ho ri zon -
te para cus te ar meus es tu dos na Itá lia. Estu dei na -
que le país na Svi mez, hoje, Vi mer, a Cas sa Per il
Svil lup po del Mez zo gi or no, que é o cen tro da re for -
ma agrá ria da Itá lia. E fiz um ou tro cur so pa ra le lo, na
uni ver si da de. Na que la oca sião, Cláu dio Na po le o ni,
que era um dos ma i o res e mais sé ri os pen sa do res e
eco no mis tas da Eu ro pa, di zia, em uma de suas au las, 
que o Bra sil, den tro de 20 anos, se ria, sem dú vi da al -
gu ma, uma das ma i o res po tên ci as do mun do. Vin te
anos! Re al men te, a sua pre vi são foi to tal men te frus -
tra da, equi vo ca da. As con tra di ções fo ram se acir ran -
do. O sa lá rio de 1959 era uma ma ra vi lha. Aqui, em
Bra sí lia, hou ve a do bra di nha: dois sa lá ri os mí ni mos
eram pa gos aos tra ba lha do res pou co qua li fi ca dos, o
que era uma ren da ele va dís si ma na que la oca sião, e
pro por ci o na va todo o con for to aos tra ba lha do res.
Dor mía mos com por ta e ja ne la aber tas. Não ha via
rou bo, não ha via fome, não ha via mi sé ria e nem
agres si vi da de. Por isso, sin to uma sa u da de enor me

da que le tem po, da que le Bra sil que po de ria ter sido,
mas que, in fe liz men te, não foi, por di ver sos mo ti vos.
Ge tú lio apon ta um de les: a dí vi da ex ter na. Co nhe ce -
mos um ou tro: a fal ta de re for ma agrá ria. Além de ou -
tras ca rên ci as que não sou be mos in cor po rar ao nos -
so pro ces so de cres ci men to, e de res pe i to e de cons -
tru ção. É uma ques tão de on to lo gia. Não sou be mos
cons tru ir o ser hu ma no bra si le i ro num ní vel de dig ni -
da de e de de cên cia. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a -
men to. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço-lhe o apar te, que é sem pre um im por tan te
en si na men to, pre za do Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª 
traz-nos a his tó ria com ex pe riên ci as re le van tes, como 
a ob ser va ção de Ge tú lio Var gas a Raúl Pre bisch e
Cel so Fur ta do.

É im por tan te des ta car in clu si ve que Cel so Fur -
ta do teve um pa pel sig ni fi ca ti vo no Go ver no Jus ce li no
Ku bits check, es pe ci al men te como o cri a dor e res pon -
sá vel pelo de sen vol vi men to da Su de ne, que, de po is,
foi ob je to de gran de dis tor ção e, re cen te men te, até de 
trans for ma ção em agên cia de de sen vol vi men to do
Nor des te, o que está mu i to dis tan te da qui lo que era o
ver da de i ro pro je to apre sen ta do por Cel so Fur ta do.

No en tan to, am bos, Cel so Fur ta do e Raúl Pre -
bisch, ti nham vi são da ur gên cia do de sen vol vi men to.
Quem sabe a re co men da ção de Ge tú lio Var gas fi zes -
se bas tan te sen ti do, por que, in fe liz men te, o que ob -
ser va mos é que, nes tes úl ti mos oito anos, o Bra sil, ao
mes mo tem po, se en di vi da e não cres ce. Então, es ta -
mos vi ven do uma si tu a ção de di fi cul da des. É pre ci so
que haja uma nova vi são, para que o Bra sil pos sa, ao
mes mo tem po, cres cer à al tu ra da sua po ten ci a li da -
de, mas cres cer com jus ti ça, de ma ne i ra a não pro vo -
car um de se qui lí brio so ci al que nos leve a fe nô me nos
ex tra or di na ri a men te trá gi cos.

Assis ti, no úl ti mo do min go, Se na dor La u ro Cam -
pos – acre di to que es te ja pas san do em todo o Bra sil
–, ao fil me Ci da de de Deus, de Fer nan do Me i rel les. É 
um fil me a que Lula e o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que já as sis ti ram, e que ro re co men dá-lo a to dos os
bra si le i ros. 

O que me im pres si o nou foi a sen sa ção de que
as cri an ças e os jo vens, as me ni nas e os me ni nos que 
mo ram em lu ga res como a Ci da de de Deus, ou
como ou tras 600 fa ve las do Rio de Ja ne i ro, ou em
con glo me ra dos ur ba nos se me lhan tes, em São Pa u -
lo, não têm al ter na ti va se não in gres sar na mar gi na -
li da de, na vida do cri me, na pros ti tu i ção ou no nar -
co trá fi co, para so bre vi ver. Pa re ce que qua se não
so bram al ter na ti vas. Mes mo o ra paz que de sen vol -
ve as car re i ras bri lhan tes de fo tó gra fo e jor na lis ta
aca ba con vi ven do com o mun do do cri me. Ele pro -
cu ra in te i rar-se dos fa tos para so bre vi ver. Por pou co 
ele não mor re no meio do ti ro te io en tre as qua dri -
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lhas ri va is e a po lí cia, na hora em que es ta va exer -
cen do a sua fun ção de fo tó gra fo – ele era o úni co
ad mi ti do no lo cal para fo to gra far os even tos, por que 
era mo ra dor da Ci da de de Deus.

Fi quei mu i to im pac ta do ao as sis tir a esse fil me.
Será que não há ou tra so lu ção para as cri an ças e os
jo vens bra si le i ros se não se guir essa tra je tó ria? Te nho 
cer te za de que te mos que mu dar esse qua dro com os 
ins tru men tos pos sí ve is. Não vejo ou tra ur gên cia. Se
Jus ce li no Ku bits chek via ur gên cia em cons tru ir cer tas 
es tra das e de sen vol ver di ver sos pla nos – como a Su -
de ne, a mu dan ça da Ca pi tal do li to ral para o Cen -
tro-Oes te e as sim por di an te –, hoje pre ci sa mos dar
ur gên cia com ple ta ao di re i to à vida com dig ni da de
para o ser hu ma no. Eis por que ava lio como tão sig ni -
fi ca ti va a ins ti tu i ção de uma ren da de ci da da nia bá si -
ca como um di re i to uni ver sal no Bra sil, Se na dor La u ro 
Cam pos. Pen so que isso deve ser per ce bi do com um
sen so de ur gên cia mu i to ma i or do que até ago ra foi,
pois que de sen vol vi men tos te mos tido? 

Impres si o nou-me, Se na dor La u ro Cam pos, sa -
ber que um dos se to res que mais cres ce ram eco no -
mi ca men te, nes ta épo ca de re ces são e de cri se, foi o
da se gu ran ça. Fui in for ma do há pou co – e tam bém li
na re vis ta Veja – que um se tor que está cres cen do ex -
tra or di na ri a men te é o de pro du ção de car ros blin da -
dos. Há seis anos, ha via ape nas uma em pre sa no
ramo. Ago ra, há 48 ou 49 em pre sas, que pro du zi rão,
nes te ano, 9 mil uni da des, cada uma ao pre ço de
R$100 mil, sen do R$50 mil para o au to mó vel e mais
R$50 mil para blin dá-lo. Esse é um se tor que cres ce
ex tra or di na ri a men te e eu até dis se a um dos res pon -
sá ve is pela cons tru ção de car ros blin da dos: “Quem
sabe, com a ele i ção de Lula, não se ria in te res san te o
se nhor pen sar em di ver si fi car um pou co a pro du ção?
Por que se as co i sas me lho ra rem, se efe ti va men te
con se guir mos es ta be le cer ma i or jus ti ça nes te País,
pode di mi nu ir o rit mo de cres ci men to da pro du ção e
da de man da de car ros blin da dos.”

Assim, agra de ço o apar te de V. Exª.
Gos ta ria de in for mar ao Se na do Fe de ral que

hou ve en ten di men to en tre os di ver sos Se na do res e
Li de ran ças para que hoje haja quo rum para po der -
mos vo tar ma té ri as im por tan tes. Então, gos ta ria de
fa zer um ape lo aos Se na do res que che ga ram a Bra sí -
lia para que ve nham ao ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con vi do as Srªs e os Sr. Se na do res que se en -
con tram nos seus ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci -
as do Se na do Fe de ral para que ve nham ao ple ná rio,
pois te re mos vo ta ções im por tan tes de ma té ri as que
fo ram in clu í das na pa u ta de hoje.

Con vi do o Se na dor Re nan Ca lhe i ros para pre si dir
a ses são, ten do em vis ta que es tou ins cri to para fa lar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com mu i ta hon ra.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Re nan Ca -
lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Re nan Ca lhe i ros) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se -
na do Fe de ral há mu i to tem po tem de di ca do gran de
par te dos seus de ba tes ao pro ble ma da re pac tu a ção
e do alon ga men to da dí vi da dos pro du to res ru ra is. 

Sem dú vi da, tra tou-se de uma luta mu i to gran -
de, da qual par ti ci pa ram vá ri os Se na do res, em pe nha -
dos to dos que es tá va mos, e ain da es ta mos, em re sol -
ver, em de fi ni ti vo, a ques tão do en di vi da men to ru ral
que, ao lon go des tes anos, tem-se agra va do, no ta da -
men te por que o Go ver no, in sen sí vel ao so fri men to do
ho mem do cam po, aos pro ble mas oca si o na dos pela
ri gi dez das nor mas ban cá ri as e a ba i xa re mu ne ra ção
dos nos sos pro du tos, con se guiu ele var o mon tan te da 
dí vi da, em mu i tos ca sos, a um va lor im pa gá vel.

Vá ri os Se na do res pro nun ci a ram-se so bre isso – 
não só Va la da res, como a Se na do ra He lo í sa He le na
– pro cu ran do sen si bi li zar o Go ver no para que en ten -
des se que esse mon tan te che gou à es tra tos fe ra não
por cul pa do pro du tor ru ral, mas da po lí ti ca eco nô mi -
ca es ta be le ci da pe los Mi nis té ri os da Fa zen da e do
Pla ne ja men to, uma vez que cor re ções mo ne tá ri as in -
de vi das fo ram im pos tas aos pro du to res ru ra is. Como
exem plo, pos so ci tar a in ci dên cia da TJLP so bre o fi -
nan ci a men to ou so bre os con tra tos ru ra is pe ran te as
agên ci as fi nan ce i ras. 

Era in ca bí vel a per pe tu a ção des sa im po si ção,
uma vez que a agri cul tu ra bra si le i ra, como sa be mos,
por não ser sub si di a da, ja ma is po de ria se res pon sa -
bi li zar pelo pa ga men to de uma dí vi da em que a cor re -
ção mo ne tá ria co bra da so bre o en di vi da men to tor na -
va im pra ti cá vel qual quer ne go ci a ção. Mes mo as sim,
o Go ver no in sis tiu e só em 1998, di an te da gri ta ria ge -
ral dos Se na do res e De pu ta dos, en ten deu que es ses
ín di ces ab sur dos não po de ri am con ti nu ar fa zen do
par te dos fi nan ci a men tos ru ra is. 

Entre tan to, quem to mou fi nan ci a men to an tes
des sa data – a par tir de 1994, por exem plo – so freu os 
efe i tos da co bran ça mo ne tá ria in de vi da. Mi lhões de
pro du to res ru ra is fi ca ram im pos si bi li ta dos, di an te da
ina dim plên cia, de to mar no vos fi nan ci a men tos.
Alguns de les aban do na ram em de fi ni ti vo a ati vi da de
no meio ru ral, o que sig ni fi cou, sem dú vi da al gu ma,
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de sem pre go e fome, prin ci pal men te nas re giões mais 
po bres, como o Nor des te, o Nor te e o Cen tro-Oes te,
que de ve ri am me re cer um tra ta men to di fe ren ci a do
das au to ri da des eco nô mi cas, ten do em vis ta so fre -
rem, mais que as re giões de sen vol vi das, o im pac to
de ter mi na do pela po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, ape sar das re sis tên ci -
as ofe re ci das pelo Go ver no, o Se na do Fe de ral e a Câ -
ma ra dos De pu ta dos con se gui ram al gu mas vi tó ri as, o
que con si de ro im por tan te, por que foi a pri me i ra vez, no 
âm bi to do Se na do Fe de ral, que uma me di da pro vi só ria 
con se guiu ser al te ra da pelo Po der Le gis la ti vo. Antes,
as me di das pro vi só ri as eram in to cá ve is. Na prá ti ca,
não po di am ser al te ra das. A to que de ca i xa e a re pi que 
de sino, elas ti nham de ser apro va das pelo Con gres so
Na ci o nal, sem a mu dan ça de uma vír gu la se quer. Foi
por oca sião da dis cus são da Me di da Pro vi só ria nº 9
que o Se na do Fe de ral to mou a pri me i ra po si ção de in -
de pen dên cia em re la ção ao Go ver no Fe de ral, em vez
da sub mis são que an tes ocor ria.

Des sa po si ção, nas ceu um be ne fí cio im por tan -
te: uma emen da de nos sa au to ria con se guiu o re ba te
de 40% a 14% da dí vi da dos pro du to res ru ra is. O Go -
ver no, não se con for man do com sua der ro ta aqui no
Se na do, ame a çou ve tar a ma té ria e não dar ne nhum
be ne fí cio aos pro du to res ru ra is. Entre tan to, o Se na do
Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos ba te ram pé. O
fato é que o Go ver no fez uma ne go ci a ção com o Po -
der Le gis la ti vo, e, mes mo não se al can çan do os 40%
do re ba te, ba i xou o des con to para 35%. Con si de ro
que essa po si ção do Go ver no em não ace i tar in to -
tum aqui lo que apro va mos ou in te gral men te aqui lo
que era de se jo do Se na do Fe de ral te nha sido uma re -
pre sá lia, como se ele dis ses se: “O Se na do apro vou,
mas quem man da sou eu”.

Di an te da re a li da de e como foi pe que na a di mi -
nu i ção es ta be le ci da pelo Go ver no para o per cen tu al
de des con to das dí vi das, ter mi na mos ace i tan do. O
Go ver no e a Opo si ção uni ram-se aqui no Se na do, e
foi apro va da ou tra me di da pro vi só ria que em bu tia
esse des con to da or dem de 35% para os fi nan ci a -
men tos de 1994 e de até 14% para os fi nan ci a men tos
de 1998.

Então, ace i ta mos a ne go ci a ção, que re dun dou
na Re so lu ção nº 3.018, apro va da pelo Ban co Cen tral
no dia 4 des te mês. Essa re so lu ção re gu la men ta o
que foi apro va do pelo Se na do Fe de ral com re la ção ao 
Pro ce ra  Pro gra ma Espe ci al de Cré di to para a Re for -
ma Agrá ria , com taxa de ju ros de 1,15% ao ano. To -
dos es ses cré di tos re fe ren tes ao Pro ce ra po de rão ser 
re gu la ri za dos até o dia 31 de ou tu bro des te ano.

O ven ci men to das dí vi das do Pro ce ra foi alon ga -
do para o pra zo de até 15 anos, e será con ce di do um
bô nus de 70% so bre cada par ce la a ven cer. Quer di -
zer, a re gu la ri za ção ocor re rá até o dia 31 de ou tu bro,

mas a re pac tu a ção, ou ne go ci a ção pro pri a men te dita, 
irá até o dia 30 de no vem bro. O pro du tor ru ral in clu í do
no Pro ce ra e in te res sa do em re ne go ci ar sua dí vi da
de ve rá ma ni fes tar-se pe ran te o agen te fi nan ce i ro até
o dia 31 de ou tu bro, para re gu la ri zar sua si tu a ção. E
há ou tro be ne fí cio: as par ce las ven ci das do Pro ce ra
fa rão par te da re ne go ci a ção.

Além dis so, os agri cul to res fa mi li a res, os míni e
pe que nos pro du to res ru ra is e suas co o pe ra ti vas e as -
so ci a ções, ao am pa ro de re cur sos dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te, cu jos va lo res ori gi nal men te con tra ta -
dos se jam in fe ri o res a R$15 mil e cu jas ope ra ções te -
nham sido for ma li za das até o dia 31 de de zem bro de
1997, te rão re ba te de 8,8% em seu sal do de ve dor e
subs ti tu i ção dos en car gos fi nan ce i ros ori gi nal men te
pac tu a dos pela taxa de ju ros de 3% ao ano, de ven do
tais be ne fi ci a dos efe tu ar, até 31 de ou tu bro des te ano, 
o pa ga men to mí ni mo de 10% das par ce las ven ci das
até 31 de mar ço de 2002. No caso de li qui da ção an te -
ci pa da da dí vi da – ve jam se isso é pos sí vel nes ta si tu -
a ção de cri se que es ta mos vi ven do –, o Go ver no da -
ria um bô nus de 10% aos agri cul to res fa mi li a res vin -
cu la dos ao Pro naf.

Os fi nan ci a men tos re pre sen ta dos pe los in ves ti -
men tos agro pe cuá ri os dos míni e pe que nos pro du to -
res, cu jos va lo res con tra ta dos fo ram aci ma de R$15
mil, tam bém te rão um re ba te de 10% nas par ce las
ven cí ve is.

A re so lu ção do Ban co Cen tral de fi ne pe que no e
mi ni pro du to res ru ra is como sen do os que têm 80% de 
sua ren da, no mí ni mo, ba se a da na ati vi da de agro pe -
cuá ria e não agro pe cuá ria do es ta be le ci men to, ou
aque les cuja ren da fa mi li ar bru ta anu al seja de apro xi -
ma da men te R$30 mil.

Para os fi nan ci a men tos com base nos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, de até R$200 mil, o pra zo de re ne go -
ci a ção será até 31 de ou tu bro des te ano, e o des con to 
que po de rá ser con ce di do aos pro du to res en qua dra -
dos nes sas ope ra ções va ria de 34%  para quem ob te -
ve o fi nan ci a men to no ano de 1994  a até 14%, para fi -
nan ci a men tos de 1998.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ape sar de al guns be -
ne fí ci os, de al gu mas con quis tas con so li da das na Re -
so lu ção nº 3.018 do Ban co Cen tral, ain da há pro du to -
res ru ra is não con tem pla dos, como os que re ne go ci a -
ram suas dí vi das com base na Lei nº 9.138, ou seja,
que pe di ram di nhe i ro em pres ta do acre di tan do tra -
tar-se de Fun do Cons ti tu ci o nal. No en tan to, eram re -
cur sos do FAT.

Nes se caso, hou ve ir res pon sa bi li da de dos
agen tes fi nan ce i ros, que não ori en ta ram de vi da men -
te os to ma do res do em prés ti mo ou do fi nan ci a men to,
não lhes dis se ram que o em prés ti mo era ori un do do
FAT – que é um fi nan ci a men to di fe ren ci a do –, nem
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que essa si tu a ção po de ria ca u sar-lhes em ba ra ços fu -
tu ros. Nada dis so foi ex pli ca do, e o pro du tor ru ral as si -
nou con tra tos sem sa ber o que es ta va fa zen do. Quem 
to mou fi nan ci a men to ba se a do em re cur sos ori un dos
do FAT fi cou fora da re ne go ci a ção.

Con si de ro essa ati tu de, Sr. Pre si den te, uma
mal da de co me ti da pe los agen tes fi nan ce i ros, que de -
ve ri am ser res pon sa bi li za dos. O Go ver no de ve ria
abrir es pa ço a es ses que to ma ram tal tipo de em prés -
ti mo. São mi lha res e mi lha res de pro du to res ru ra is no
Nor des te, em Mi nas Ge ra is, no Cen tro-Oes te e no
Nor te do País im pos si bi li ta dos de qual quer re ne go ci -
a ção, sim ples men te por que fo ram lu di bri a dos em sua 
fé e as si na ram con tra tos pre ju di ci a is a fu tu ras ne go ci -
a ções. Suas dí vi das, ago ra, es tão fora de qual quer
pro ces so de re es ca lo na men to. 

Por isso, no vas eta pas vi rão em nos sa luta no
Se na do Fe de ral para a in clu são, en tre os be ne fi ciá ri -
os de qual quer re ne go ci a ção das dí vi das ru ra is, dos
to ma do res de em prés ti mo com base nos re cur sos
pro ve ni en tes do FAT, Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha -
dor, bem como da que les que, em vir tu de da po lí ti ca
eco nô mi ca per ver sa ins ta la da por esse Go ver no, fi ca -
ram ina dim plen tes, sem con di ção al gu ma de pro por
re ne go ci a ção ao ban co. 

Sr. Pre si den te, enal te ço a luta do Se na do Fe de -
ral, que, pela pri me i ra vez, con se guiu mo di fi car uma
me di da pro vi só ria do Go ver no ape sar das pres sões
que re ce beu, dan do pro va de mu i ta in de pen dên cia,
dis cer ni men to e so li da ri e da de ao ho mem do cam po.
Atu al men te, o agro ne gó cio está con tri bu in do de for -
ma mais efe ti va para a nos sa ba lan ça de pa ga men tos 
do que ou tras ati vi da des eco nô mi cas que, an tes, pe -
sa vam mu i to em nos sas di vi sas. Em ter mos de ge ra -
ção de em pre go, o agro ne gó cio está co la bo ran do, em 
nos so mer ca do de tra ba lho, mais do que a pró pria
cons tru ção ci vil, que sem pre foi fa tor pre pon de ran te
de aber tu ra de fren tes de tra ba lho prin ci pal men te
para a po pu la ção de ba i xa ren da ou para pes so as
sem ne nhu ma qua li fi ca ção pro fis si o nal – no caso de
ser ven tes, pe dre i ros etc.

A cons tru ção ci vil sem pre foi o car ro-che fe do
em pre go no Bra sil. Mas, como este País re du ziu
subs tan ci al men te os seus in ves ti men tos no se tor ha bi -
ta ci o nal, no ta da men te a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral,
que, há 10 ou 12 anos, era res pon sá vel pela cons tru ção 
de mi lha res de ca sas pelo Bra sil afo ra, o Go ver no aban -
do nou essa pri o ri da de e pas sou a de di car-se qua se ex -
clu si va men te ao pa ga men to da dí vi da ex ter na.

Assom bro sa men te, Sr. Pre si den te, no pró xi mo
ano, o or ça men to será de apro xi ma da men te R$1 tri -
lhão. Entre tan to, qua se R$600 bi lhões são re ser va dos
para o pa ga men to dos en car gos da nos sa dí vi da, sem
con si de rar os R$93 bi lhões que se rão uti li za dos para o

pa ga men to de ju ros. Des se modo, 59% do que ar re ca -
da mos de ve rão ser re ser va dos para o pa ga men to da
dí vi da con tra í da pela União. Não es tou in clu in do nes se
mon tan te a dí vi da dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os nem a
dí vi da con tra í da pe las em pre sas. Estou fa lan do da dí vi -
da pú bli ca do Go ver no e da União.

Sr. Pre si den te, es pe ra mos que, com essa ele i -
ção que será re a li za da em 6 de ou tu bro, se con si ga
ins ta lar no Bra sil um novo mo de lo eco nô mi co que
seja vol ta do para os in te res ses so ci a is, para as pri o ri -
da des que de vem con subs tan ci ar um go ver no que te -
nha a so li da ri e da de hu ma na, que te nha so li da ri e da de 
com as re giões mais po bres do nos so País, como o
Nor des te, o Nor te e o Cen tro Oes te. 

O pró xi mo Go ver no terá a imen sa res pon sa bi li -
da de de res ga tar esse gran de dé bi to que o Bra sil tem
para com os mais po bres. São mais de 50 mi lhões de
bra si le i ros que ga nham me nos de R$80 por mês e
que es tão aba i xo da li nha de po bre za.

É in con ce bí vel, Sr. Pre si den te, que o de sem pre -
go es te ja atin gin do ín di ces tão alar man tes. Só em
Ser gi pe, meu Esta do, nes tes úl ti mos três anos, nada
me nos que 4.300 pe que nas e mé di as em pre sas de -
sa pa re ce ram da ati vi da de eco nô mi ca, ge ran do de -
sem pre go e de ses pe ro na nos sa so ci e da de. O que
es ta mos ven do em Ser gi pe é o re tra to vivo do que
ocor re em todo o Bra sil, num ates ta do elo qüen te de
que a nos sa pro gra ma ção eco nô mi ca, o nos so pla no
de go ver no pre ci sa ser mais con sen tâ neo com as ne -
ces si da des bá si cas da po pu la ção: em pre go e ren da.

Pre ci sa mos abran dar a pre o cu pa ção, como dis -
se o Se na dor Ney Su as su na no iní cio des ta ses são,
com re la ção à vi o lên cia que ator men ta o povo bra si le -
i ro, um povo de ín do le mar can te e boa. A cri se que en -
fren ta mos atu al men te nos apre sen ta ao mun do como 
pes so as in sen sí ve is. Mas, na re a li da de, a in sen si bi li -
da de não está no povo, mas nas po lí ti cas pú bli cas im -
ple men ta das sem aus cul tar os in te res ses ma i o res da
so ci e da de.

Por tan to, Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas pa la -
vras são de pers pec ti vas me lho res para o Bra sil com
um go ver no to tal men te di fe ren te do atu al, um go ver -
no que en ca re o ci da dão como ser hu ma no, não ape -
nas como mero jo gue te ele i to ral da que les que de se -
jam con ti nu ar no po der.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR ANTONIO
CARLOS VALADARES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O Sr. Re nan Ca lhe i ros de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi -
son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Tan cre do Ne ves
di zia que o ca mi nho da vi tó ria po lí ti ca está pon ti lha do
de ca dá ve res, de der ro ta dos. Não são ape nas as der -
ro tas in di vi du a is que pon ti lham a es tra da po lí ti ca, a
exis tên cia e a vida dos po lí ti cos.

Com mu i ta tris te za, quan do a es tru tu ra do po der 
se sen te ame a ça da, quan do o rei fica nu, quan do o
povo co me ça a to mar cons ciên cia da na tu re za real da 
es tru tu ra in ter na e in ter na ci o nal do po der, quan do o
povo, vez ou ou tra, es cu ta o Sr. Ge or ge So ros, o me -
ga es pe cu la dor, ex-pa trão do Pre si den te do Ban co
Cen tral – a quem ele deve sub ser viên cia e res pe i to
até hoje – di zer que as ele i ções no Bra sil são re sol vi -
das nos Esta dos Uni dos. Quem dis se isso sabe o que
está di zen do! É o Sr. Ge or ge So ros. Ele sabe! Como
ele re sol veu o des ti no de uma par te do mun do?
Armou um exér ci to para in va dir a União So vié ti ca às
suas pró pri as ex pen sas, com di nhe i ro “so ri fi ca do”,
com di nhe i ro do So ros.

Qu an do es cu ta mos ex pres sões como es sas,
pro ve ni en tes de au to ri da des nor te-ame ri ca nas...
Aque le ou tro dis se que o Bra sil está com ple ta men te
fa li do, e o FMI não vai re a li zar em prés ti mo al gum. Vai
acon te cer com o Bra sil o mes mo que ocor reu com a
Argen ti na e com ou tros pa í ses, que che ga ram a tal
es ta do de de sar ti cu la ção, de de ses tru tu ra ção, de cri -
se, de rup tu ra e de vi o lên cia, por que, se a so ci e da de
vai se des pre gan do, se des co lan do, se a ide o lo gia foi
des mo ra li za da, se as co las que unem a so ci e da de
vão per den do seu po der de co e são, é a for ça, é a pre -
po tên cia, é o des po tis mo e o au to ri ta ris mo que re a li -
za rão a ta re fa ne ces sá ria da co e são so ci al, co e são
pela vi o lên cia. 

E aon de vai a de mo cra cia? De mo cra cia, de mo -
cra cia, quan tos cri mes se pra ti ca ram em seu nome!
De mo cra cia, de mo cra cia à Bush, de mo cra cia “em -
bus ha da”, como esta que se ins ta la nos Esta dos Uni -
dos. E o Sr. Bush é a úl ti ma flor do lá cio, se lá fos se o
por tu guês a lin gua gem usa da, por que ele é a úl ti ma
flor de um pro ces so ini ci a do logo na Se gun da Gu er ra
Mun di al. É o es ta do mi li tar in dus tri al a que se re fe riu
Ei se nho wer. Na pre si dên cia da Re pú bli ca, Ei se nho -
wer aler tou para o fato de que se es ta va for man do,
nos Esta dos Uni dos, um com ple xo in dus tri al mi li tar

que aca ba ria atin gin do a de mo cra cia em che io, e que
este com ple xo in dus tri al mi li tar iria, ob vi a men te, do -
mi nar o pro ces so po lí ti co nos Esta dos Uni dos. 

O Pre si den te Bush II é a úl ti ma ex pres são e
con se qüên cia des se es ta do in dus tri al mi li tar, que se
sus ten tou du ran te toda a Gu er ra Fria. W. W. Ros tow ,
as ses sor de pre si den tes nor te-ame ri ca nos dis se: “A
ló gi ca que está por de trás das des pe sas cres cen tes
de guer ra dos Esta dos Uni dos é obri gar a União So -
vié ti ca a fa zer o mes mo e, com isso, im pe dir que ela
de sen vol va suas for ças pro du ti vas.”

Fo ram os Esta dos Uni dos que per ce be ram que,
ao lon go de toda a Gu er ra Fria, ao lon go dos mais de
20 anos após a Se gun da Gu er ra Mun di al, os US$17
tri lhões gas tos com a dis si pa ção bé li ca tor na ram a
eco no mia e a re pro du ção do ca pi ta lis mo nos Esta dos 
Uni dos tão de pen den tes da di nâ mi ca da des tru i ção
que, ob vi a men te, os Esta dos Uni dos não po de ri am vi -
ver sem mais essa. 

Qu an do Bill Clin ton co me çou a ame a çar, fez re -
du zir as des pe sas de guer ra nos Esta dos Uni dos e
equi li brou o or ça men to, pro me ten do que no ano 2012 
a dí vi da pú bli ca ame ri ca na, de US$5,5 tri lhões, se ria
li qui da da, de sa pa re ce ria, os Esta dos Uni dos en tra -
ram em cri se. Ha ve ria dois mi lhões de de sem pre ga -
dos, de acor do com um li vro cha ma do O Fim dos
Empre gos, de Je remy Rif kin, se a Nasa fos se de ses -
tru tu ra da.

É ob vio que o pro gra ma do Pre si den te Ge or ge
Bush foi no sen ti do de re ver ter a ten dên cia im pos ta
pe los de mo cra tas: a de equi li brar o or ça men to.

Gar Aspe ro vitz, Di re tor da Agên cia para o Fu tu -
ro, nos Esta dos Uni dos, fez uma pro vo ca ção: “Qu an -
do o ca pi ta lis mo con se guiu de sen vol ver-se equi li -
bran do o or ça men to? Ja ma is”. É im pos sí vel de sen -
vol ver a eco no mia e equi li brar o or ça men to. Esse fato, 
que de ve ria ser ób vio para to dos, foi co men ta do por
Key nes , vá ri as ve zes, em sua Te o ria Ge ral do
Empre go, do Di nhe i ro e dos Ju ros.

O que es ta mos ven do é que nos im põem, por
meio do FMI, a ca mi sa de for ça do equi lí brio or ça -
men tá rio. Como dis se o Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so: é im pos sí vel equi li brar o or ça men to e
pa gar a dí vi da ex ter na. Está na pá gi na 242 do li vro in -
ti tu la do As Idéi as e seus Lu ga res, es cri to há 12
anos por Sua Exce lên cia. O Se nhor Pre si den te quer
de nós o im pos sí vel: que pa gue mos a dí vi da ex ter na,
que te nha mos um su pe rá vit pri má rio de R$30 bi lhões
e que equi li bre mos o or ça men to. Sua Exce lên cia es -
cre veu, há pou co tem po, que é im pos sí vel, mas o exi -
ge de nós. Não se pode pe dir o im pos sí vel de um povo 
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a não ser por meio de vi o lên cia, de pre po tên cia, de
au to ri ta ris mo. 

O que es ta mos per ce ben do é que o Go ver no,
que quer fa zer o im pos sí vel, que as su miu a meta de
re a li za ção do im pos sí vel – meta im pos ta pelo FMI –,
en trou em um pro ces so de de gra da ção, de cor rup -
ção, que pe ne trou em to dos os po ros da eco no mia.

A do a ção das em pre sas es ta ta is uti li zan do-se
no mes que eles cos tu mam in ven tar para ta par os er -
ros do pas sa do, a pri va ti za ção do a da das em pre sas
es ta ta is é uma com ple ta lou cu ra, não por que aque las
em pre sas sig ni fi cas sem um pro ces so de es ta ti za ção
so ci a li zan te. Nada dis so! Nun ca tive dú vi das de que
não era isso. As em pre sas es ta ta is não cons ti tu íam
nun ca no Bra sil uma ame a ça à eco no mia dita de mer -
ca do, à eco no mia in di vi du a lis ta, ego ís ta, à eco no mia
da pou pan ça pri va da e dos in ves ti men tos lu cra ti vos.

Como não ha via uma bur gue sia for te no Bra sil,
o Esta do, tal como ocor reu no Ja pão a par tir de 1863
e na Rús sia a par tir de 1900, vai pro du zin do a bur gue -
sia, vai au men tan do a dí vi da ex ter na para trans fe ri-la
aos ca pi ta lis tas que es tão sen do cri a dos por ele mes -
mo. O Esta do é ca pi tal; o Esta do ca pi ta lis ta é ca pi tal.
Foi ca pi tal mer can til du ran te 250 anos; de po is, foi ca -
pi tal in dus tri al du ran te mais de 100 anos; e, ago ra, é
ca pi tal es pe cu la ti vo, fi nan ce i ro, faz par te do mun do
do ca pi ta lis mo im pe ri a lis ta na sua fase fi nan ce i ra. O
ca pi tal é isto: ven deu as em pre sas es ta ta is para cum -
prir seu pa pel de fi nan ci a dor de ban que i ros e es pe cu -
la do res. Esse é o de síg nio, esse é o des ti no atu al do
Esta do bra si le i ro.

Como ca pi tal é po der so bre co i sas e pes so as, o
Esta do é po der so bre co i sas e pes so as. Esta do ca pi -
ta lis ta e ca pi tal fo ram for ma dos jun tos, apa re ce ram
jun tos e se trans for ma ram jun tos. Qu an do um go ver -
no li qüi da o ca pi tal es ta tal, está li qüi dan do o Po der
Pú bli co, o Esta do na ci o nal. Li qüi da ram o Esta do na ci -
o nal ao doar os ca pi ta is, ao de i xar der ru bar nos sa so -
be ra nia, que é uma pro te ção ao ca pi tal, e ao abrir as
por tas para as im por ta ções sub si di a das com nos so
di nhe i ro, a uma taxa de ju ros en lou que ci da, en san de -
ci da para im por tar ba ra to e des tru ir o res to do par que
in dus tri al e os em pre gos no Bra sil.

De ma ne i ra que um mo de lo como esse não pode 
ter sido men ta do aqui, por ca be ças na ci o na is, bra si le i -
ras, por mais dis tor ci das que te nham sido no pro ces so
de de for ma ção que so fre ram nas uni ver si da des ame ri -
ca nas, até che ga rem à de for ma ção má xi ma, que é o tí -
tu lo de PhD em uni ver si da de ame ri ca na.

E ago ra? Di zem ago ra que as ele i ções no Bra sil
são de ci di das nos Esta dos Uni dos. Pois bem, ve mos
que não ape nas o Esta do, mas tam bém os sin di ca tos, 

to das as or ga ni za ções da so ci e da de ci vil que de ve ri -
am com par ti lhar do po der fo ram des man cha das, des -
mo ra li za das. Par ti do po lí ti co aca bou de ser, nes sa tal
de ver ti ca li za ção. Não exis te par ti do po lí ti co mais no
Bra sil. Chi co Cam pos re cu pe rou a ra zão: no Bra sil, di -
zia ele, par ti do po lí ti co é ques tão de ta bu le ta. E as ta -
bu le tas es tão mis tu ra das, é ja ca ré com co bra-d’água.
É a tal da ver ti ca li za ção. (Ri sos.) Os im pos sí ve is e os
opos tos se con ci li am na ta re fa in gló ria de con quis tar
um po der que se des man cha, que se de te ri o ra.

É na tu ral que ao par ti do no po der seja lí ci to, por -
que as leis são as que eles fa zem; as leis ele i to ra is
tam bém são as que eles fa zem, como essa do ja ca ré
com co bra-d’água, cha ma da “lei da ver ti ca li za ção”.
Ver ti ca li za ção de uma so ci e da de ho ri zon ta li za da.

E ago ra? Res tam ago ra es ses ni chos do po der
po lí ti co e do po der co lo ca do a ser vi ço do po lí ti co: os
ara pon gas ofi ci a is, os cha pas-bran cas da li ber da de
de co mu ni ca ção e de ex pres são. To dos eles a ser vi ço 
des ta de sor dem in ti tu la da de mo cra cia.

Per ce be mos que a cam pa nha po lí ti ca atu al uti li -
zou es ses ins tru men tos, com os qua is der ru ba ram a
Srª Ro se a na Sar ney. Foi fá cil der ru bá-la: bas ta ram al -
gu mas tra mas, al gu mas ara pu cas e ar ti cu la ções des -
te po der po dre. Po dre po der. E a Srª Ro se a na Sar ney,
que es ta va em pri me i ro ou em se gun do lu gar nas
pes qui sas – não me lem bro mais –, foi to tal men te
des tru í da. E con ti nua a mar cha do can di da to cha -
pa-bran ca. Na que le mo men to, ele pôde fi car nas
som bras, não pre ci sou mos trar que es ta va ar ti cu lan -
do a der ro ta an te ci pa da da pri me i ra can di da ta – na -
que la oca sião, a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney.

Ago ra, a im pren sa cha pa-bran ca, os ara pon gas
cha pas-bran cas, os de tra to res alu ga dos pelo Go ver -
no, os si cá ri os de to das as ori gens e for mas, eles, ob -
vi a men te, es tão pre pa ran do – e já con se gui ram –, a
der ro ta ou a re du ção do can di da to Ciro Go mes, o se -
gun do na li nha da des mo ra li za ção pro gra ma da pelo
Pla nal to, a bra ços com ami gos como, por exem plo, o
Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, o Mi nis tro
Nel son Jo bim, aque le que dis se ser a fa zen da do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so um dos sím bo -
los da Pá tria, além do Hino na ci o nal, a Ban de i ra e os
em ble mas da Pá tria, para de fen der tam bém as ter ras
de “Sua Ma jes ta de”, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so.

É o mes mo ami go de sem pre! O leal Mi nis tro
Nel son Jo bim, que está le al men te re a li zan do essa ta -
re fa de des tru ir par ti dos po lí ti cos, de des tru ir pro gra -
mas, de aca bar com qual quer for ma de jun ção fe i ta
por meio de ide o lo gi as e pro gra mas par ti dá ri os.
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Pa re ce-me, por tan to, que o iní cio se deu com
Ro se a na Sar ney. E ago ra já co me çam a pre pa rar – e
há fu ma ça no ar – a des mo ra li za ção de quem? Quem
res ta rá? Luiz Iná cio Lula da Sil va. Ou çam o que es tou
di zen do: da qui a uma se ma na no má xi mo as in ver da -
des es per tas vão co me çar a apa re cer, as men ti ras
bem ar ti cu la das, as acu sa ções não pro va das, mas al -
ta men te efi ci en tes. E as sim, com ar ma di lhas, com
gol pes, com es ses ins tru men tos es pú ri os, vão-se en -
chen do a es tra da e o ca mi nho da atu al ele i ção pre si -
den ci al. 

O mar que te i ro de Sua Ma jes ta de Fer nan do
Hen ri que Car do so veio di re ta men te de Bill Clin ton,
por quem foi em pres ta do. Tam bém era o dedo do gi -
gan te nor te-ame ri ca no aqui nos nos sos quar téis ele i -
to ra is. É tris te, mas va mos es pe rar pa cí fi ca e or de i ra -
men te o úl ti mo pas so que trans for ma aque le anão,
aque la pes soa sem men sa gem, sem ca ris ma, que é o 
can di da to Ser ra, o in te lec tu al Ser ra, o po li to cra ta Ser -
ra em um can di da to que, ago ra, pa re ce, até apren deu 
a fa lar, tão en tu si as ma do fi cou con si go mes mo e com
os seus ami gos, os ar ti cu la do res, os ar ma do res de
ara pu cas e de ar ma di lhas que des tru í ram os seus ad -
ver sá ri os até ago ra.

O can di da to Luiz Iná cio Lula da Sil va pode co lo -
car o que res ta de suas bar bas de mo lho; ele tem de
co lo car de mo lho o que res ta de suas bar bas. As suas 
bar bas são sim bó li cas; o Bra sil, tam bém. Esta te la do,
ele não tem pro pos ta, não tem par ti do, não tem ide o -
lo gia, não tem ver ti ca li da de. Ele não sabe di zer “não”. 

Como diz o Se na dor Pe dro Si mon, “o lobo mau
vi rou vo vo zi nha”. Esta mos di an te des ta po bre za hu -
ma na que o abrir das cor ti nas ele i to ra is re ve la para a
tris te za de to dos nós.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, eu peço para per mu tar. Eu me pro nun -
ci a rei no fi nal da ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
de se ja per mu tar com o Se na dor José Fo ga ça?

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.) –
Sim, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
José Fo ga ça, tem V. Exª a pa la vra.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na para
tra tar de dois as sun tos. O pri me i ro de les diz res pe i to
a uma ma té ria de in te res se do Rio Gran de do Sul.

O Rio Gran de do Sul, Sr. Pre si den te, re a li zou
uma ope ra ção, por meio de um pro je to de re so lu ção
apro va do no Se na do Fe de ral, de trans fe rên cia da res -
pon sa bi li da de de uma dí vi da do seu Insti tu to de Pre vi -
dên cia para o Go ver no do Esta do. O Insti tu to de Pre -
vi dên cia do Rio Gran de do Sul ti nha uma car te i ra imo -
bi liá ria e essa car te i ra pos su ía uma dí vi da com a
União. O Go ver no Esta du al, por meio de re so lu ção e
de au to ri za ção do Se na do Fe de ral, as su me essa dí vi -
da que per ten ce ao seu Insti tu to de Pre vi dên cia. Assu -
mi da a dí vi da pelo Go ver no Esta du al, cri ou-se ago ra
um pe que no pro ble ma de or dem me ra men te le gal, de
or dem téc ni co-le gal: o Go ver no do Esta do, para amor -
ti zar essa dí vi da jun to à União, quer lan çar mão dos
cré di tos que tem no Fun do de Com pen sa ção das Va ri -
a ções Sa la ri a is. Para lan çar mão des ses cré di tos, ele
pre ci sa fa zer uma pe que na mo di fi ca ção na re so lu ção
an te ri or, ou seja, no § 2º do art. 1º, o que per mi ti rá a
mu dan ça no con tra to e, por tan to, a li be ra ção e a dis po -
ni bi li za ção dos cré di tos do Fun do de Com pen sa ção
das Va ri a ções Sa la ri a is para se rem uti li za dos na
amor ti za ção da dí vi da do IP jun to à União.

A le gis la ção atu al de ter mi na que es ses cré di tos
se jam uti li za dos pre fe ren ci al men te para qui tar o sal do
de ve dor jun to ao Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço. O que se está fa zen do é per mi tir que es ses re -
cur sos, em vez de irem para o FGTS, sir vam de ins tru -
men to de amor ti za ção mais rá pi da da dí vi da do Insti tu -
to de Pre vi dên cia do meu Esta do para com a União.

Sr. Pre si den te, de se jo de ba ter ou tro tema nes ta
tri bu na. O pri me i ro que abor dei di zia res pe i to ape nas
a uma ques tão téc ni co-ju rí di ca ou téc ni co-le gal, e,
pelo que per ce be mos dos de ba tes re a li za dos an te ri -
or men te, não há ne nhu ma ob je ção por par te dos Srs.
Se na do res quan to a essa re i vin di ca ção do Rio Gran -
de do Sul que per mi ti rá ao Esta do amor ti zar a dí vi da
do seu Insti tu to de Pre vi dên cia em cin co anos, o que
tor na, evi den te men te, mais fá cil a ad mi nis tra ção das
con tas pú bli cas, das fi nan ças do Esta do. Essa ques -
tão pa re ce-me im por tan te, mas cre io que o Rio Gran -
de do Sul terá o apo io dos Par la men ta res e con ta rá
com a apro va ção, por par te do Se na do Fe de ral, do
pro je to de re so lu ção apre sen ta do pela Se na do ra
Emi lia Fer nan des com a as si na tu ra dos ou tros dois
Se na do res do Esta do, Pe dro Si mon e este que está à
tri bu na.

Sr. Pre si den te, o se gun do tema apre sen ta di fe -
ren te abor da gem e re fe re-se à ou tra di men são po lí ti -
ca: tudo in di ca que os Esta dos Uni dos, por meio de
uma de ci são já to ma da pelo Pre si den te Ge or ge W.
Bush, es tão por en ca mi nhar uma de cla ra ção de guer -
ra ao Ira que.
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O no ti ciá rio de hoje da im pren sa in for ma que, de 
fato, essa de ci são foi to ma da e to dos os pro ce di men -
tos e pre pa ra ti vos tam bém es tão sen do de sen vol vi -
dos para che gar à con se cu ção de um ob je ti vo: de fla -
grar a guer ra con tra o Ira que, pro va vel men te, nos
mol des da que la de fla gra da con tra o Go ver no do Afe -
ga nis tão.

Além da bá si ca e fun da men tal de fe sa da paz
mun di al, além da re je i ção e do pro tes to con tra a guer -
ra, há al gu mas ques tões téc ni cas im por tan tes de po -
lí ti ca e de Di re i to Inter na ci o nal que tam bém es tão em
jogo nes sa for ma uni la te ra lis ta de fa zer po lí ti ca, que
vem sen do ado ta da pelo Pre si den te Ge or ge Bush.

É pre ci so que a di plo ma cia bra si le i ra sa i ba de i -
xar mar can te men te vi sí vel que o Bra sil é con tra qual -
quer for ma de mo bi li za ção bé li ca nes te mo men to,
que o Bra sil não é fa vo rá vel a um con fron to ar ma do
na que le pal co de ope ra ções do Ori en te Mé dio.

Por mais que se jam pro ce den tes as acu sa ções
con tra o Go ver no do Sr. Sad dam Hus se in, por mais
que haja a com pro va ção de que, con tan do com o
com bus tí vel e com os in su mos bá si cos, ele po de rá vir 
a fa bri car ar mas atô mi cas, o pro ce di men to cor re to
não é a de cla ra ção ime di a ta de guer ra. Tal ato vi o la e
agri de os prin cí pi os pro ce di men ta is bá si cos sem pre
le va dos a efe i to pe las de ci sões tra di ci o nal men te ado -
ta das pela Orga ni za ção das Na ções Uni das. A de cla -
ra ção de guer ra como pri me i ra ini ci a ti va é con trá ria a
to das as prá ti cas tra di ci o na is an te ri o res.

A po lí ti ca a ser ado ta da nes te mo men to pela
fren te in ter na ci o nal, pela co a li zão in ter na ci o nal que
os Esta dos Uni dos de se jam cons ti tu ir, de ve ria ser a
de re to ma da do con tro le in ter no da fa bri ca ção de ar -
mas quí mi cas e de ar mas de des tru i ção em mas sa.
Nes te mo men to tal po lí ti ca está de sa ti va da, está pa -
ra li sa da. As ações e os pro ce di men tos de con tro le
não es tão sen do re a li za dos, não há agen tes nem ins -
pe to res das Na ções Uni das ope ran do no Ira que. Por -
tan to, com base no mo de lo tra di ci o nal, com base nas
prá ti cas an te ri or men te ado ta das, é ab so lu ta men te
es sen ci al o po si ci o na men to dos pa í ses de mo crá ti cos
– e o Bra sil aí deve es tar in clu í do, pois atu al men te é
um per so na gem im por tan te no ta bu le i ro in ter na ci o -
nal. O Bra sil é um pla yer im por tan te na po lí ti ca ex -
pres sa na glo ba li za ção. Ele é um pro ta go nis ta dos no -
vos tem pos da glo ba li za ção e deve ter uma po si ção
pe remp tó ria, mar can te, de fi ni ti va, de cla ra da e ine quí -
vo ca. O Bra sil deve di zer que, an tes da de cla ra ção de
guer ra, to das as pre li mi na res pro ce di men ta is, pró pri -
as e tra di ci o na is da Orga ni za ção das Na ções Uni das
de vem ser ado ta das. Uma de las é a re to ma da do con -
tro le de fa bri ca ção de ar mas quí mi cas e de ar mas de
des tru i ção em mas sa. Caso esse tipo de pro ce di men -
to ve nha a ser re je i ta do pelo Go ver no Sad dam Hus -
se in, caso esse tipo de ne go ci a ção não che gue a bom 

ter mo, ain da há ou tra eta pa a ser cum pri da, na qual se
deve sub me ter a co a li zão de guer ra a uma de ci são da
Assem bléia das Na ções Uni das ou do Con se lho de
Se gu ran ça das Na ções Uni das, no qual pa í ses como a 
Chi na e a Rús sia têm po der de veto. Por tan to, é pre ci -
so que o Bra sil, cla ra men te, mos tre-se con trá rio a essa 
con du ta uni la te ra lis ta, a essa po lí ti ca de viés ab so lu ta -
men te par ti cu lar, a par tir de con ce i tos ela bo ra dos,
cons tru í dos no De par ta men to de Esta do, nos se to res
es tra té gi cos do Pen tá go no, que não se sen si bi li zam
com a pa la vra, com o pen sa men to, com as pon de ra -
ções fe i tas com pa í ses par ce i ros ou ali a dos.

O Sr. Ge or ge Bush bus cou o apo io de Tony Bla ir, 
da Ingla ter ra, mas há – ve jam bem – uma di ver gên cia
vi sí vel, no tó ria, do Sr. Jac ques Chi rac, Pre si den te da
Fran ça, que diz não se ali nhar au to ma ti ca men te com
esse uni la te ra lis mo pos to em prá ti ca pe los Esta dos
Uni dos. E o Sr. Ger hard Schrö der, Pri me i ro-Mi nis tro
da Ale ma nha, numa po si ção até mais con tun den te, é
fron tal men te con trá rio a essa pos tu ra pri má ria de de -
cla ra ção de guer ra, de pla no, como pri me i ra pos tu ra,
como pri me i ra ati tu de, como pri me i ro mo vi men to,
sem an tes cum prir ri go ro sa men te to das as exi gên ci -
as pro ce di men ta is que o mo de lo es ta be le ci do pelo
sis te ma de go ver nan ça do Di re i to Inter na ci o nal exi ge.

Sr. Pre si den te, faço esse re gis tro não só por que
de se jo, evi den te men te, que pre va le ça a paz, pois ela
é sem pre o me lhor ca mi nho e deve ser de fen di da com 
to das as for ças, com toda a ve e mên cia que pos sa ter
uma lin gua gem de não-vi o lên cia, mas tam bém por -
que que ro di zer que há ne ces si da de de de i xar cla ro
pe ran te o Go ver no dos Esta dos Uni dos o po si ci o na -
men to do Con gres so bra si le i ro, o po si ci o na men to das 
au to ri da des bra si le i ras. Em pri me i ro lu gar, é pre ci so
não só de i xar cla ra a idéia de de fe sa da paz, da re je i -
ção ab so lu ta e fron tal da guer ra, mas tam bém, so bre -
tu do no ter re no do Di re i to Inter na ci o nal, exi gir que os
Esta dos Uni dos sa i am des sa re do ma de uni la te ra lis -
mo po lí ti co e ado tem to das as pre li mi na res, to das as
exi gên ci as pro ce di men ta is que an te ri o ri zam uma de -
ci são e um ato da in ver ga du ra e da pro por ção des se.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
José Fo ga ça, V. Exª per mi te-me um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Antes de
tudo, gos ta ria de elo gi ar a aná li se cor re ta, mi nu ci o sa
que V. Exª fez e o po si ci o na men to sen sa to que acon -
se lha. O diá lo go, com toda cer te za, deve ter sem pre a
pri ma zia não só no caso dos Esta dos Uni dos. Ve mos
ago ra, por exem plo, Ta i wan ten tan do um lu gar ao sol
no Con se lho Ge ral, ten tan do in gres sar na da con fra -
ria da ONU, sem con se guir. O Bra sil, com o apo io dos
Par la men ta res bra si le i ros, já con se guiu fa zer par te da 
OMC. Não faz mal que al guns pa í ses te nham opor tu -
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ni da de de fa lar. Ao mes mo tem po em que V. Exª con -
de na a pos si bi li da de de um país ter ar ma men tos que
de ve ri am ser ba ni dos, ad vo ga o diá lo go, a paz e a
con ver sa ção. Pa ra béns. So li da ri zo-me com V. Exª
nes te dis cur so tão pre ci o so.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i -
to obri ga do, Se na dor Ney Su as su na. Con cor do ple -
na men te com V. Exª so bre a ques tão de Ta i wan. Con -
si de ro in jus to não per mi tir àque le país ser pro ta go nis -
ta nos fó runs in ter na ci o na is. A Chi na tem fe cha do es -
sas por tas. Ou há um en ten di men to ou uma ali an ça
tá ti ca en tre os dois pa í ses, ou en tão a Chi na con ti -
nen tal li be ra Ta i wan para que pos sa ter iden ti da de e
ser pro ta go nis ta no ce ná rio in ter na ci o nal.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Per mi te V. Exª. um apar te?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (PSB – SE) –
Se na dor José Fo ga ça, V. Exª, nes ta tar de, brin da este 
Se na do Fe de ral com um pro nun ci a men to da ma i or
opor tu ni da de, ao tra tar de um as sun to cujo des fe cho
po de rá, sem dú vi da al gu ma, re per cu tir in ter na ci o nal -
men te, in clu si ve, na nos sa eco no mia, tal a de pen dên -
cia que tem o Bra sil de qual quer po si ção po lí ti ca ou
eco nô mi ca to ma da pela na ção nor te-ame ri ca na. Ora, 
sa be mos que exis tem ou tros pa í ses que não con cor -
dam com esta guer ra. A Ale ma nha, por exem plo, tem
in for ma ções tão se gu ras quan to as ob ti das pe los
Esta dos Uni dos e não iria, a meu ver, de i xar que o
mun do oci den tal fos se mer gu lha do em uma ati tu de
ter ro ris ta do Ira que, sa ben do que po de ria ser tam bém 
alvo do ata que mais cedo ou mais tar de. Cre io que os
ame ri ca nos es tão se pre ci pi tan do. É mi nha opi nião,
se gun do leio nos jor na is e acom pa nho pela te le vi são.
O que está em des ta que hoje no mun do é a fome, que 
cada vez mais re cru des ce. Há mais de 800 mi lhões
de pes so as fa min tas em todo o mun do. Mais de 100
mil pes so as mor rem de fome por dia, se gun do da dos
da pró pria ONU. Essa cri se, se ter mi nar em um guer -
ra, vai re cru des cer ain da mais a fome. As na ções
mais po bres, me nos de sen vol vi das, é que vão so frer
mais. O en di vi da men to está se agra van do em to dos
os pa í ses. O Bra sil, ví ti ma des sa cri se enor me, avas -
sa la do ra, que atin ge to dos, tem uma dí vi da pra ti ca -
men te im pa gá vel e está em pe nhan do 60% de seu or -
ça men to para o pa ga men to da dí vi da pú bli ca. Isso
tudo é con se qüên cia não ape nas das po lí ti cas in ter -
nas pra ti ca das ao lon go dos anos, mas de po lí ti cas de 
ali a dos que de ve ri am, ao me nos, pen sar me lhor an -
tes de to mar po si ções tão ra di ca is. Mu i to obri ga do.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª tem in te i ra ra -
zão. Na pró pria OTAN – Orga ni za ção do Tra ta do do
Atlân ti co Nor te – não há una ni mi da de, não há uni for -

mi da de de po si ções. A Ale ma nha e a Fran ça es tão
cla ra men te em con fron to com essa po si ção uni la te ral
dos Esta dos Uni dos. Por tan to, não há uma só li da e
úni ca co a li zão.

O Go ver no Ge or ge W. Bush tem obri ga ção, nes -
te mo men to, de ten tar res ta u rar o sis te ma de ins pe -
ção e con tro le de ar mas quí mi cas e de des tru i ção em
mas sa, que foi de sa ti va do. Em se gun do lu gar, deve
sub me ter toda e qual quer de ci são, to dos os pas sos
que ve nham a ser da dos da qui para fren te, ao po der
de veto do Con se lho de Se gu ran ça da Orga ni za ção
das Na ções Uni das. So bre tu do nes ta hora, é pre ci so
que haja uma re fle xão glo bal acer ca de to dos os in te -
res ses que es tão em jogo, por que uma guer ra des sa
di men são vai re per cu tir na vida de to dos os po vos do
mun do, de to dos nós.

Ama nhã, te re mos a co me mo ra ção de uma data
que nin guém gos ta ria de lem brar. Co me mo rar não é
fes te jar, como al guns pen sam. Co me mo rar vem do
ver bo me mo rar, que sig ni fi ca lem brar com o ou tro.
Co me mo rar é, sim ples men te, lem brar mos em con -
jun to, lem brar mos to dos jun tos.

É bom que o mun do se lem bre do que acon te -
ceu no dia 11 de se tem bro. Não es tou en tre aque les,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que acre di ta que
aqui lo tem jus ti fi ca ti va. Não! O que acon te ceu no dia
11 de se tem bro em Nova Ior que não tem jus ti fi ca ti va.
Esta é a mi nha po si ção. Aqui lo é de su ma no em to das
as pro por ções e sen ti dos que se pos sa ima gi nar e,
por tan to, não tem jus ti fi ca ti va. Pon to! Esta é a mi nha
po si ção. Isso, to da via, não me im pe de de, nes te mo -
men to, pro cu rar re fle tir, ra ci o ci nar, ter cri té ri os a res -
pe i to da ques tão in ter na ci o nal do po si ci o na men to do
Bra sil nes se ta bu le i ro in ter na ci o nal, nes se ce ná rio de
uni la te ra lis mo que está se de se nhan do, do qual o
Bra sil não pode ser re bo que e ao qual não pode ser
sub con di ci o na do. O Bra sil tem que ser pro ta go nis ta,
ter iden ti da de pró pria, mar car a sua po si ção e re je i tar
esse tipo de en ca mi nha men to des res pe i to so que
vem sen do ado ta do pelo atu al Go ver no dos Esta dos
Uni dos. E a ma ne i ra de res pon der a isso é cla ra men te 
exi gir no fó rum ade qua do, as Na ções Uni das, que to -
dos os pro ce di men tos se jam ri go ro sa men te cum pri -
dos pelo atu al Go ver no dos Esta dos Uni dos.

Essa é a for ma que te mos de ga nhar tem po e,
as sim, fa zer pre va le cer a idéia da paz.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho, por vin -
te mi nu tos.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 2 de
se tem bro úl ti mo mar cou uma data his tó ri ca para o
Bra sil. Em Jo han nes bur go, na Áfri ca do Sul, na re u -
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nião da Cú pu la da Ter ra, pro mo vi da pela ONU, o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e o Pri me i ro-Mi -
nis tro da Ale ma nha as si na ram um ter mo de com pro -
mis so para a re a li za ção do pri me i ro gran de pro je to de 
re du ção do efe i to es tu fa.

O ob je to do acor do é a com pra, pela Ale ma nha,
do res ga te de car bo no e da me lho ria am bi en tal, pro -
por ci o na da pela ven da, no Bra sil, de cem mil no vos
car ros a ál co ol, que vão subs ti tu ir a ven da de cem mil
car ros a ga so li na, uma das gran des vi lãs do efe i to es -
tu fa, da po lu i ção at mos fé ri ca e das mu dan ças cli má ti -
cas que ame a çam o nos so pla ne ta.

Esse com pro mis so, além de se cons ti tu ir em um 
exem plo para o mun do de que é pos sí vel – com efi -
ciên cia e van ta gens eco nô mi cas – ado tar prá ti cas
ener gé ti cas mais sus ten tá ve is. Ou seja, um exem plo
de que o Pro to co lo de Qu i o to (além de ne ces sá rio) é
viá vel e me re ce ser ra pi da men te ado ta do por to dos
os pa í ses.

E por que é o Bra sil que, mais uma vez, co lo -
ca-se nes sa van guar da, Sr. Pre si den te? O que o nos -
so País apre sen ta como cur ri cu lum po si ti vo, qua li fi -
can do-o como par ce i ro da Ale ma nha (um dos pa í ses
mais avan ça dos na ques tão am bi en tal e onde, na atu -
al ges tão do Mi nis tro Schro e der, o Par ti do Ver de par -
ti lha car gos es tra té gi cos do po der)? 

Nos so cur ri cu lum, nos sa qua li fi ca ção po si ti va
re si de no fato de que, mes mo sen do uma das dez
eco no mi as mais in dus tri a li za das do pla ne ta, te mos a
ma triz ener gé ti ca mais lim pa e re no vá vel do mun do.
Esse pa tri mô nio do Bra sil, que, mais do que um
exem plo de boa prá ti ca am bi en tal, mos tra-se como
um dos mais im por tan tes pas sa por tes para a mo der -
ni da de e para ocu par mos uma po si ção de des ta que
no mun do cada vez mais glo ba li za do.

E, nun ca é de ma is en fa ti zar que, para isso, a
con tri bu i ção do nos so ál co ol car bu ran te é enor me.

Des de a dé ca da de 70, Sr. Pre si den te, te mos o
mais re le van te (e re co nhe ci da men te bem-su ce di do)
pro gra ma de subs ti tu i ção do uso da ga so li na pelo eta -
nol de ri va do da bi o mas sa da cana-de-açú car.

Atu al men te, no Bra sil são pro du zi dos anu al -
men te no Bra sil cer ca de 12 bi lhões de li tros de ál co ol
com bus tí vel uti li za do como ani dro para re du zir o po -
ten ci al da po lu i ção de toda ga so li na uti li za da no País
e uti li za do, na for ma de ál co ol hi dra ta do, como com -
bus tí vel ex clu si vo de au to mó ve is. 

Só que hoje, ape sar da re le van te evo lu ção tec -
no ló gi ca e ele va dos pa drões de qua li da de dos mo to -
res e dos ve í cu los mo vi dos a ál co ol e, ape sar tam bém 
de o Bra sil man ter em fun ci o na men to rede de dis tri -
bu i ção e co mer ci a li za ção de ál co ol hi dra ta do em to -
dos os pos tos de abas te ci men to do País, a pro du ção
e a co mer ci a li za ção de ve í cu los a ál co ol re tor nou aos

pa ta ma res an te ri o res aos da dé ca da de 70. Si tu a ção
ina ce i tá vel e que deve ser ur gen te men te re ver ti da.

Prin ci pal men te nes te mo men to em que nos so
Con gres so, as sim como gran de par te dos par la men -
tos do mun do, ra ti fi cam o Pro to co lo de Qu i o to, en fa ti -
zan do a ne ces si da de de se es ta be le cer po lí ti cas em
prol das fon tes re no vá ve is de com bus tí vel.

Como está men ci o na do nos do cu men tos que
jus ti fi cam a re a li za ção do en ten di men to “Bra sil – Ale -
ma nha”, dos 100 mil no vos car ros a ál co ol, a si tu a ção
atu al bra si le i ra nes se as sun to alia, de um lado, lar ga
ex pe riên cia e know-how e, de ou tro, fa ci li da des e es -
pa ço em uma sig ni fi ca ti va ex pan são da ofer ta de ve í -
cu los mo vi dos a ál co ol no mer ca do de au to mó ve is.
Por isso, o pro gra ma se afi gu ra como uma opor tu ni -
da de van ta jo sa para uma ação de re du ção de emis -
sões de po lu en tes de car bo no na área dos trans por -
tes (que, em fun ção de seu tra di ci o nal per fil pe tró leo
de pen den te, se apre sen ta como um se tor es pe ci al -
men te sen sí vel e im por tan te para as ações de re du -
ção de emis sões).

Ou tro pon to de des ta que do in te res se ale mão é
a po si ti va per for man ce (am bi en tal, so ci al, de pro du ti -
vi da de e com pe ti ti vi da de eco nô mi ca) dos com bus tí -
ve is e re cur sos ener gé ti cos ob ti dos a par tir da bi o -
mas sa da cana de açú car no Bra sil.

O se tor su cro al co o le i ro na ci o nal, Sr. Pre si den te, 
des de o ano de 1996, pas sou por um pro fun do pro -
ces so de trans for ma ções no seu mo de lo de ges tão e,
em um pe río do de 3 anos, to das as po lí ti cas de con -
tro le, in cen ti vos e sub sí di os go ver na men ta is ao se tor
fo ram to tal men te eli mi na das. Esse fato (as so ci a do a
um pro fun do tra ba lho de pes qui sa e de in tro du ção,
em to das as fa ses do pro ces so pro du ti vo, de prá ti cas
e tec no lo gi as mais mo der nas) re sul ta hoje em uma si -
tu a ção de alta pro du ti vi da de e ple na com pe ti ti vi da de
com com bus tí vel de ri va do do pe tró leo (com cus tos
mé di os de pro du ção aba i xo de US$ 0.18 por li tro).

Vale lem brar, Sr. Pre si den te, que a pro du ti vi da de
do se tor al co o le i ro no Bra sil tem cres ci do 3% ao ano,
nos úl ti mos 10 anos. É o ma i or ín di ce de cres ci men to de 
pro du ti vi da de de que se tem no tí cia no País.

Tais as pec tos, além de po si ti vos para o bom
aten di men to dos es for ços que se fa zem ne ces sá ri os
para a re du ção de emis sões e para o de sen vol vi men -
to sus ten ta do, apre sen tam-se tam bém como van ta jo -
sos, como um exem plo para a di fu são de prá ti cas
eco nô mi cas mais de se já ve is, (re for çan do po si ti va -
men te a op ção já ma ni fes ta da na União Eu ro péia,
Ca na dá e Esta dos Uni dos, de in cre men to subs tan ti vo 
do uso de com bus tí ve is e ener gi as re no vá ve is).

O Pro je to “Bra sil – Ale ma nha”, de 100 mil no vos
car ros a ál co ol, além de ser uma evi den te ação de mi -
ti ga ção dos efe i tos ne ga ti vos do uso do pe tró leo, re -
du zin do o efe i to es tu fa e o aque ci men to glo bal, apre -

17486 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002812    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



sen ta-se tam bém como es pe ci al men te es tra té gi co
para o aten di men to mais am plo da me lho ria da qua li -
da de am bi en tal e das ne ces si da des do de sen vol vi -
men to. Isto por que é uma ação que pro por ci o na im -
pac tos po si ti vos di re tos na re du ção da po lu i ção at -
mos fé ri ca ur ba na e se mos tra tam bém como um po -
de ro so in du tor de ge ra ção de em pre gos, de ren da e
de ati vi da des eco nô mi cas.

Sr. Pre si den te, os nú me ros do Pro gra ma “Bra sil
– Ale ma nha”, de 100 mil no vos car ros a ál co ol, fa lam
por si:

De i xa rão de ser emi ti das mais de 7 mi lhões de
to ne la das de ga ses ca u sa do res de efe i to es tu fa; de -
ve rá ha ver au men to de pro du ção da or dem de 500
mi lhões de li tros de ál co ol/ano; para isso de ve rá ha ver 
uma ex pan são na pro du ção de cana de mais de 5 mi -
lhões de to ne la das, o que equi va le ao cul ti vo de no -
vos 60 mil hec ta res.

Em ter mos de ga nho para a qua li da de de ar nas
nos sas ci da des, vale a pena lem brar que cada car ro a 
ál co ol emi te 20% me nos mo nó xi do de car bo no e
100% me nos óxi do de en xo fre do que seu si mi lar mo -
vi do a ga so li na.

Mas é no as pec to de cri a ção de em pre gos, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e do cres ci men to
da nos sa eco no mia que os nú me ros des se pro je to
são mais im pres si o nan tes: dada a vas ta am pli tu de da
ca de ia pro du ti va en vol vi da na bi o mas sa da
cana-de-açú car, o Pro gra ma 100 mil no vos car ros a
ál co ol vai pro mo ver a cri a ção de no vos 20 mil em pre -
gos di re tos e 60 mil no vos em pre gos in di re tos.

O abas te ci men to dos 100 mil no vos car ros a ál co -
ol do Pro gra ma Bra sil – Ale ma nha vai fa zer com que
mais de US$100 mi lhões in gres sem no sis te ma pro du ti -
vo bra si le i ro e, em ter mos de au men to de ar re ca da ção
de im pos tos, no vos US$40 mi lhões/ano se rão ar re ca -
da dos en tre Mu ni cí pi os, Esta dos e Fe de ra ção.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, emi nen te Se na dor Te o to nio Vi le la?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB – 
AL) – Con ce do, com mu i to pra zer, um apar te a V. Exª.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Pa ra be ni zo V. 
Exª pela bri lhan te in for ma ção que nos traz, nes ta tar -
de, a res pe i to do nos so Pro gra ma do Álco ol e por tra -
zer nú me ros ab so lu ta men te cor re tos de quan to ga -
nha mos com esse Pro gra ma – que é an ti go e con ta
ago ra, como in for mou V. Exª, com o apo io dos ale -
mães, em re la ção aos car ros. Qu e ro acres cen tar ao
pro nun ci a men to de V. Exª uma ex pe riên cia que está
sen do fe i ta no meu Esta do, que tam bém apro ve i ta a
bi o mas sa na pro du ção de óleo di e sel a par tir de um
óleo ve ge tal. É uma pes qui sa an ti ga, do tem po em
que eu era Pre si den te da Empre sa Bra si le i ra de
Trans por te Urba no; con se gui mos, por in ter mé dio de
al guns téc ni cos de gran de co nhe ci men to, trans for mar 

um óleo ve ge tal em um óleo mi ne ral. A ma mo na, meu
caro Se na dor, po de ria ser uma das so lu ções. Esta -
mos fa zen do uma ex pe riên cia. Con vi da ria, opor tu na -
men te, V. Exª para as sis tir à im plan ta ção da pri me i ra
usi na de bi o di e sel, a ser mon ta da na Uni ver si da de
Fe de ral do Pi a uí, na qual po de re mos trans for mar o
óleo de ma mo na em óleo di e sel. Além de ser 50%
óleo e 50% adu bo, o óleo de ma mo na tem uma van ta -
gem – e esta in for ma ção im por tan te vem da Embra -
pa–: um hec ta re de ma mo na re ti ra do ar 30 qui los de
CO por dia; e um hec ta re de ma mo na equi va le a um
em pre go. Esta mos tes tan do isso no Pi a uí. Te rei o ma -
i or pra zer em in for mar V. Exª dos de ta lhes. Qu e ro
cum pri men tá-lo pela jus te za dos nú me ros e pela cor -
re ção da in for ma ção, que mu i to nos en che de sa tis fa -
ção, nes ta tar de, no ple ná rio do Se na do Fe de ral. Pa -
ra béns a V. Exª.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Mu i to obri ga do, no bre Se na dor Alber to Sil va.

Co nhe ço, de lon ga data, o tra ba lho e o es for ço
de V. Exª para in clu ir, na ma triz ener gé ti ca na ci o nal, a
ener gia da bi o mas sa. Co nhe ço o seu tra ba lho em fa -
vor da uti li za ção do óleo do mar me le i ro, plan ta da
nos sa ca a tin ga, do semi-ári do, e que po de rá, sem dú -
vi da ne nhu ma, dar uma con tri bu i ção im por tan te. As
ole a gi no sas têm pa pel fun da men tal no fu tu ro da ma -
triz ener gé ti ca bra si le i ra. 

Incor po ro, com mu i ta sa tis fa ção, o apar te de V.
Exª ao meu pro nun ci a men to. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB –
AL) – Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Des cul pe-me
in ter rom pê-lo. Ou via, quan do es ta va a ca mi nho do
ple ná rio, o dis cur so de V. Exª. Álco ol é um as sun to
apa i xo nan te para nós, pa u lis tas, prin ci pal men te para
aque les que co nhe cem o in te ri or. Nes ses úl ti mos
dias, te nho per cor ri do o in te ri or, onde há uma ân sia
mu i to gran de em re la ção à cri a ção de em pre gos, para 
que o ci da dão não pre ci se se des lo car para os cen -
tros ur ba nos em bus ca de em pre gos e de opor tu ni da -
des para so bre vi ver. Com al guns acor dos que es tão
sen do fe i tos e es tí mu los do Go ver no para fa ci li tar a
pro du ção de ál co ol, há uma pro je ção de cri a ção rá pi -
da de em pre gos nes se se tor. Então, pa ra be ni zo V. Exª 
por de ba ter esse as sun to, prin ci pal men te no que con -
cer ne à ge ra ção de ener gia por bi o mas sa. Fui a três
usi nas, nas qua is a ener gia pro du zi da por bi o mas sa
era su fi ci en te para a usi na e para abas te cer a re gião.
Estão in ves tin do na ca pa ci da de de ge ra ção de ener -
gia. Ontem mes mo, o Go ver na dor de São Pa u lo, Ge -
ral do Alckmin, na Fe de ra ção das Indús tri as, par ti ci -
pou de um de ba te com os em pre sá ri os, os que pro du -
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zem re al men te as ri que zas do País, so bre o pro ble ma 
eco nô mi co e suas prin ci pa is ca u sas. S. Exª foi ques ti -
o na do so bre o ál co ol – ha via re pre sen tan tes dos pro -
du to res de ál co ol. S. Exª dis se que está re du zin do o
ICMS para o ál co ol de 25% para 12% e que co lo cou
toda a ca pa ci da de fi nan ce i ra do Esta do para fi nan ci ar 
a pro du ção no se tor agrí co la, ten do como pri o ri da de
o ál co ol. O Go ver na dor anun ci ou tam bém um pro je to
ci en tí fi co da Ford que lan ça rá um mo tor con ver sí vel
en tre ál co ol e ga so li na, po den do o ci da dão op tar por
usar qual quer um dos dois com bus tí ve is e o car ro não 
pre ci sa rá de ne nhu ma adap ta ção. Assim, fico ao lado
de V. Exª para que esse in cen ti vo ao ál co ol re al men te
pos sa me lho rar a vida do tra ba lha dor no cam po e dos
em pre sá ri os que de di cam toda a sua vida a essa ati -
vi da de que, para o Bra sil, é im por tan tís si ma. Se di mi -
nu ir mos a ne ces si da de de im por tar o pe tró leo com a
pro du ção de um com bus tí vel re no vá vel per ma nen te,
me lho ra re mos a ba lan ça de pa ga men tos. Obri ga do.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Se na dor Ro meu Tuma, agra de ço a V. Exª o
apar te, que in cor po ro ao meu dis cur so com mu i ta sa -
tis fa ção.

Re to man do o tema abor da do por V. Exª, lem bro
que o Esta do de São Pa u lo pro duz hoje o li tro de ál co -
ol mais ba ra to do mun do, e o Nor des te, o se gun do
mais ba ra to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) (Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Peço a V. Exª que con clua, pois
pre ci sa mos in gres sar na Ordem do Dia.

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (Blo co/PSDB 
– AL) – Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Essa in for ma ção é im por tan te, prin ci pal men te
quan do te mos no tí cia de que a Ale ma nha, Fran ça e
vá ri os ou tros pa í ses da Eu ro pa es tão dis pos tos a pro -
du zir ál co ol de be ter ra ba ou de mi lho, cujo cus to é
bem ma i or. Mes mo as sim, en ten dem que com pen sa.

Pelo Pro gra ma “Bra sil – Ale ma nha” de 100.000
no vos car ros a ál co ol, o Go ver no bra si le i ro, para es ti -
mu lar a ven da des ses car ros, vai for ne cer um “bô nus”
ao com pra dor de R$1 mil (re du zin do o IPI). No to tal, o
nos so Go ver no fará um dis pên dio de R$100 mi lhões,
que se rão “pa gos” pela Ale ma nha, em tro ca da aqui -
si ção dos sete mi lhões de to ne la das de car bo no que
se rão evi ta das.

E cabe aqui re for çar es ses nú me ros: o Go ver no
bra si le i ro vai fa zer um in ves ti men to ini ci al de R$100
mi lhões (que se rão re em bol sa dos pela Ale ma nha),
em tro ca, pro mo ve rá um in gres so de re cur sos na ca -
de ia pro du ti va de US$100 mi lhões (hoje – R$300 mi -
lhões...); pro mo ve rá um au men to de ar re ca da ção de
im pos tos de US$40 mi lhões (hoje, R$120 mi lhões...);
e pro mo ve rá a cri a ção de 90 mil no vos em pre gos (en -
tre di re tos e in di re tos...).

E ain da exis tem os que des pre zam o nos so Pro -
gra ma do Álco ol...

São os mes mos que des pre zam as so lu ções
na ci o na is e que, em nome de mo dis mos pse u do-glo -
ba li zan tes, des con fi am de tudo que é ge nu i na men te
bra si le i ro.

Pois se, para es tes, é pre ci so que o exem plo ve -
nha de fora, te mos ago ra um acon te ci men to que os
con vi da a re ver suas po si ções: o anún cio do acor do
Bra sil-Ale ma nha para pro du ção de 100 mil car ros a
ál co ol, den tro do me ca nis mo de de sen vol vi men to lim -
po do Pro to co lo de Kyo to.

Sr. Pre si den te, to dos sa be mos que a ener gia é o 
pon to ne vrál gi co do pro ces so pro du ti vo e do de sen -
vol vi men to. Tam bém es ta mos can sa dos de sa ber, e
cons ta ta mos a cada dia que, no Bra sil e no ex te ri or, o
mo de lo ener gé ti co pa drão da pro du ção mun di al é pe -
sa da men te ba se a do em re cur sos fós se is, po lu i do res
e não re no vá ve is, um dos mais gra ves pro ble mas que
afe tam a hu ma ni da de, ou seja, a fal ta de sus ten ta bi li -
da de dos pro ces sos pro du ti vos. 

Não é por ou tro mo ti vo que este é o as sun -
to-cha ve do Pro to co lo de Kyo to e um dos itens cen tra -
is da agen da dos de ba tes da cú pu la da ONU pelo De -
sen vol vi men to e Meio Ambi en te – Rio+10.

E não é por ou tro mo ti vo tam bém que ga nha
gran de des ta que a pro pos ta bra si le i ra na “Rio+10”,
pre co ni zan do que, até 2010, pelo me nos 10% de todo 
o su pri men to ener gé ti co do mun do te nha como ori -
gem fon tes re no vá ve is. Nes se mes mo sen ti do, como
ação afir ma ti va e exem plar, Bra sil e Ale ma nha anun -
ci am o pro je to “100.000 no vos car ros a ál co ol”.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, evi den cia que te mos
um im por tan te pro du to na ci o nal de ex por ta ção: de -
sen vol vi men to lim po e sus ten tá vel. E é do se tor ge nu -
i na men te na ci o nal da cana-de-açú car e prin ci pal -
men te do ál co ol com bus tí vel que sai essa “mer ca do -
ria” va li o sa e de gran de qua li da de. É do se tor ge nu i -
na men te bra si le i ro da cana-de-açú car que emer ge
uma das mais evi den tes van ta gens com pa ra ti vas do
Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi -
le la, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa da pelo Sr. João Alber to Sou za.

Du ran te o dis cur so do Sr. Te o tô nio Vi -
le la, o Sr. João Alber to Sou za de i xa a ca de i -
ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 499, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 222, do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral re que i ro vo tos de apla u so ao Pre -
fe i to Mu ni ci pal de Te re si na, Ca pi tal do Pi a uí, Fir mi no
Fi lho pe las ho me na gens pres ta das à ci da de de Te re -
si na por oca sião do seu ses qui cen te ná rio.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Be ní cio Sam pa io.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 500, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi -
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do ex-se -
na dor Fre i tas Ca val can ti ocor ri do em Ma ce ió de
29-8-2002.

a) in ser ção em ata de um voto de pro -
fun do pe sar; 

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Esta do.

Sala das Ses sões, 10 de no vem bro de 2002.  – 
Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to de pen de de vo ta ção. Po de rão fa zer uso da
pa la vra para en ca mi nhar os Srs. Se na do res que o de -
se ja rem.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, pelo pra zo im pror ro gá -
vel de cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no úl ti mo dia 29 de agos to, em Ma ce ió,
aos 94 anos, fa le ceu o ex-Se na dor Fre i tas Ca val can ti. 
Faço esse re gis tro so men te ago ra em face da na tu ral
de sa ce le ra ção dos tra ba lhos le gis la ti vos em ra zão da 
cam pa nha ele i to ral.

Anto nio de Fre i tas Ca val can ti foi um dos mais
ilus tres ala go a nos de to dos os tem pos. Exer ceu a ati -
vi da de par la men tar du ran te 22 anos, foi De pu ta do

Esta du al por Ala go as, em 1940, e, no pe río do de
1945 a 1954, foi duas ve zes o De pu ta do Fe de ral mais
vo ta do do Esta do. No Se na do, Sr. Pre si den te, Fre i tas
Ca val can ti foi Mem bro da Mesa Di re to ra, ten do ocu -
pa do a Se gun da Se cre ta ria. Tam bém pre si diu a en tão 
Co mis são de Fi nan ças. Re pre sen tou o Esta do de
Ala go as nes ta Casa, de 1954 a 1962, des ta can do-se
como um dos prin ci pa is Lí de res.

Sr. Pre si den te, ja ma is se afas tou de suas ori -
gens, ten do, em boa par te por isso, sido ele i to Mem -
bro da Aca de mia Ala go a na de Le tras e in gres sa do
nos qua dros do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de
Ala go as, ins ti tu i ções em que se tor nou um dos guar -
diões de me mó ria do nos so povo.

So men te de i xou a lon ga car re i ra po lí ti ca de êxi -
to para as su mir ou tro de sa fio: ser Mi nis tro do Tri bu nal
de Con tas da União. De 1966 a 1967, ocu pou a Pre si -
dên cia do TCU. Foi do Mes tre Au ré lio Bu ar que de Ho -
lan da que re ti rei, no pre fá cio do li vro Pro fe cia das
Águas, um de po i men to, Sr. Pre si den te, que re su me a 
ver da de i ra pa i xão do ex-Se na dor por sua ter ra. “Fre i -
tas Ca val can ti é um bar ro co. Nas ci do em Pe ne do, o
bar ro co de suas igre jas foi para ele uma pre di ção.
Cer tas pá gi nas suas es tão em pa pa das de bar ro quis -
mo, lem bram pelo ca rá ter frag men tá rio de que se re -
ves tem ver da de i ras rap só di as.”

Por tudo, Sr. Pre si den te, que re pre sen tou e re -
pre sen ta Fre i tas Ca val can ti para Ala go as e para o
País, como Lí der do PMDB e tam bém ala go a no, pres -
to aqui mi nha ho me na gem a esse ho mem pú bli co, de
no tó rio sa ber e de vida sim ples e cor re ta, en ca re cen -
do a to dos a apro va ção des te re que ri men to de voto
de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.(Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -

dên cia es cla re ce que foi pro cu ra da pe los Srs. Lí de res
Ro me ro Jucá, Edu ar do Su plicy e por ou tros Srs. Lí de -
res, so li ci tan do a re a li za ção des ta ses são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, Re que ri men tos nºs 501, 502, 503 e 504, de ur -
gên cia, que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, em
exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:
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REQUERIMENTO Nº 501, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para as Emen das da
Câ ma ra ao Pro je to de De cre to, Le gis la ti vo nº 1, de
1997, que sus ta os efe i tos da Nota Con jur/Min fra nº
24/92, apro va da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca, se gun do des pa cho pu bli ca do em 24 de mar ço de
1992, na Expo si ção de Mo ti vos nº 19/92, do Mi nis tro
de Esta do da Infra-Estru tu ra.

Sala das Ses sões, 10 se tem bro de 2002. – Edu -
ar do Su plicy – Ge ral do Melo – Ma ria do Car mo
Alves – Re nan Ca lhe i ros.  

REQUERIMENTO Nº 502, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so “II”, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei 
da Câ ma ra nº 11, de 2002, que “Intro duz mo di fi ca ção
no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, in clu in do tre cho ro do -
viá rio que es pe ci fi ca”.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – Ma ria do Car mo
Alves – Re nan Ca lhe i ros.

REQUERIMENTO Nº 503, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so “II”, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 64, de 2002, que “Au to ri za
adi ta men to ao Con tra to de Con fis são, Assun ção,
Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Di vi das a que se
re fe re o art. 1º da Re so lu ção nº 36, de 2000, do Se na -
do Fe de ral”.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Tas so Ro sa do – Ge ral do Melo –
Ney Su as su na – Artur da Tá vo la – Ma ria do Car mo
Alves – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca lhe i ros.

REQUERIMENTO Nº 504, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so “II”, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de
Re so lu ção do Se na do nº 65, de 2002, que “Alte ra a
Re so lu ção nº 38, de 2001, do Se na do Fe de ral”.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –
Ro me ro Jucá – Ge ral do Melo – Ma ria do Car mo
Alves – Edu ar do Su plicy – Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Os re -
que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem do
Dia, na for ma do dis pos to no Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 48, de 2002 (nº
1.087/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Ra di o clu be Jor nal Meia Pon te a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Pi re nó po lis, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 503, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 48, DE 2002

(Nº 1.087/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Ra di o clu be Jor nal Meia Pon te a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Pi re nó po lis, Esta do de
Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 634, de 5 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ra di o clu be Jor nal Meia Pon te a exe cu tar, 
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi re nó po lis,
Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 2002 (nº
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1.105/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção
Co mu ni tá ria Rá dio Nova FM de Ber nar di no
de Cam pos – ACRNBC/FM a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
Ber nar di no de Cam pos, Esta do de São Pa u -
lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 451, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos, para dis cu tir.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Par ti do
dos Tra ba lha do res, ao tem po em que eu per ten cia
aos seus qua dros, ti nha por de ter mi na ção se abs ter
quan do se tra tas se da apro va ção de con ces são de
rá dio ou te le vi são. Pen sei mu i to so bre o as sun to e,
de po is que eu sou be que, no Rio de Ja ne i ro, uma
con ces são está sen do ven di da por R$3 mi lhões, ima -

gi no qual será o pre ço das con ces sões ven di das ile -
gal men te, por que não po de ri am ser. De modo que,
en tão, não ten do ma i o res in for ma ções, re sol vi vo tar
con tra to das. Não vou me abs ter, não; vou vo tar con -
tra to das, de ago ra em di an te.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
com pre en de e res pe i ta a po si ção do Se na dor La u ro
Cam pos, po rém in for ma que es ta mos tra tan do de rá -
di os co mu ni tá ri as, sem va lor co mer ci al.

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer -
ro a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 51, de 2002 (nº
1.109/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro sá rio
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda tro pi cal na ci da de de Bra gan ça,
Esta do do Pará, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 393, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Luiz Otá vio, com abs ten ção do Se -
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 62, de 2002 (nº
1.178/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Fun da ção Ce a ren se de Pes qui -
sa e Cul tu ra para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra na ci da de de For ta le za,
Esta do do Ce a rá, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 399, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, com abs ten ção do 
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 62, DE 2002

(Nº 1.178/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Fun da ção Ce a ren se de
Pes qui sa e Cul tu ra para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de For ta le za, Es ta do 
do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 417, de 31 de ju lho de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 5 de maio de 1991, a per -
mis são ou tor ga da à Fun da ção Ce a ren se de Pes -
qui sa e Cul tu ra para ex plo rar, sem di re i to de ex clu -

si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de For ta le za, Esta do
do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 101, de
2002 (nº 1.191/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a con ces são da Rá dio Cul tu ra de Ara -
ça tu ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na 
ci da de de Ara ça tu ba, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 440, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ro meu Tuma, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002

(Nº 1.191/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Ara ça -
tu ba, Esta do de São Pa u lo.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De -
cre to s/n°, de 29 de se tem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 1° de no vem bro de 1993, a
con ces são da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda., para 
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ara -
ça tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de
2002 (nº 1.014/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a 
per mis são ou tor ga da à Ra dio Atlân ti da
FM de Pas so Fun do Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Pas so
Fun do, Esta do do Rio Gran de do Sul,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 512, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, com abs ten ção 
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, com o voto con trá rio do Se na dor La u -
ro Cam pos.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do re -
da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115,
de 2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 900, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 115, de 2002 (nº 1.014, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 115, de
2002 (nº 1.014, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que re no va a per mis são ou -
tor ga da à Rá dio Atlân ti da FM de Pas so Fun do
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pas so Fun -
do, Esta do do Rio Gran de do Sul, con so li dan do a
Emen da nº 1, da Co mis são de Edu ca ção, apro va da
pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de se tem bro 
de 2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Anto nio Car los Va la da res – Alber to Sil va.

ANEXO AO PARECER Nº 900, DE 2002

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o -
nal apro vou, e eu,  Pre si den te do Se na do
Fe de ral, nos ter mos do art. 48, in ci so
XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go o 
se guin te.

DECRETO LEGISLATIVO  Nº   , DE 2002

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à “Rá dio Atlân ti da FM de
Pas so Fun do Ltda.,” para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Pas so Fun do,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 166, de 18 de ou tu bro de 1999, que re no va por
dez anos, a par tir de 22 de no vem bro de 1997, a per -
mis são ou tor ga da à “Rá dio Atlân ti da FM de Pas so
Fun do Ltda.,” ou tor ga da ori gi na ri a men te à “Rede Ga -
ú cha – Zero Hora de Co mu ni ca ções Ltda.,”, para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Pas so Fun do, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em
pri me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 16, de 2002, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti, que al te ra o in ci so I
do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de ral (des -
ti na o per cen tu al de cin co dé ci mos por
cen to da ar re ca da ção dos im pos tos so -
bre ren da e so bre pro du tos in dus tri a li za -
dos para apli ca ção pe las Insti tu i ções
Fe de ra is de Ensi no Su pe ri or na Ama zô -
nia Le gal), ten do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 886, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta, em pri me i ro tur no.

(Pa u sa.)

Não ha ven do ora do res ins cri tos, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de -
li be ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis -
cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 485, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 485, de 2002, do Se na dor Ger son
Ca ma ta, so li ci tan do a re ti ra da, em ca rá ter
de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº
147, de 2001, de sua au to ria.

A ma té ria cons tou da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de 5 do cor ren te, quan do teve
sua vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

Pas sa-se à vo ta ção do re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 147, de 2001, vai

de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men -
to nº 501, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, 
para as Emen das da Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Dis cus -
são, em tur no úni co, das Emen das da Câ ma ra ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997, que
sus ta os efe i tos da Nota Con jur/ Min fra nº 24/92,
apro va da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, se -
gun do des pa cho pu bli ca do em 24 de mar ço de
1992, na Expo si ção de Mo ti vos nº 19/92, do Mi nis tro 
de Esta do da Infra-es tru tu ra, de pen den do de pa re -
cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, que será pro fe ri do em ple ná rio pelo Se na dor
Bel lo Par ga.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Re la tor.

PARECER Nº 901, DE 2002 
(De Ple ná rio)

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para pro fe -
rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o pa re cer é da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia so bre emen -
das de nºs 1, 2 e 3 da Câ ma ra dos De pu ta dos ao
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997, que
sus ta os efe i tos da Nota Con jur/Min fra nº 24/92,
apro va da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, se -
gun do des pa cho pu bli ca do em 24 de mar ço de
1992, na Expo si ção de Mo ti vos do Mi nis tro de Esta -
do da Infra-Estru tu ra.

Sr. Pre si den te, as ino va ções sob aná li se, in tro -
du zi das pela Câ ma ra dos De pu ta dos, te rão, so bre tu -
do, o con dão de ofe re cer aos opo si to res do Pro je to
do De cre to Le gis la ti vo fun da dos mo ti vos para con tes -
tá-lo ju di ci al men te, pre ju di can do, por tan to, a efi cá cia
da me di da nele ob je ti va da, qual seja a ime di a ta sus -
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ta ção do ato cons ti tu ci o nal ema na do do Po der Exe -
cu ti vo.

Di an te de todo o ex pos to, nos so voto é pela re je -
i ção das emen das sob exa me, Sr. Pre si den te.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº   , DE 2002

Em subs ti tu i ção à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, so bre
as Emen das nºs 1, 2 e 3, da Câ ma ra dos
De pu ta dos, ao Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo nº 1, de 1997, que Sus ta os efe i tos
da Nota Con jur/Min fra nº 0024/92, apro va -
da pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
se gun do des pa cho pu bli ca do em 24 de
mar ço de 1992, na Expo si ção de Mo ti vos
nº 0019/92, do Mi nis tro de Esta do da
Infra-Estru tu ra.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga.

I – Re la tó rio

Sob o cri vo des ta Co mis são as emen das re -
fe ren ci a das à epí gra fe, ofe re ci das pela Câ ma ra
dos De pu ta dos ao tex to do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 1, de 1997, que sus ta, com am pa ro no
art. 49, XI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, os efe i tos de
ato ema na do do Po der Exe cu ti vo, ob je ti van do pre -
ser var a com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so
Na ci o nal.

2. Pre co ni za, no es sen ci al, o pro je to de de cre -
to le gis la ti vo em apre ço:

“Art. 1º Fi cam sus ta dos os efe i tos da
Nota Con jur/Min fra nº 0024/92, de 11 de fe -
ve re i ro de 1992, apro va da pelo Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca, se gun do des pa cho
pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 24
de mar ço de 1992, na Expo si ção de Mo ti vos 
nº 19, de 1992, do Mi nis tro de Esta do da
Infra-Estru tu ra.”

3. Ao apro var o re fe ri do pro je to, en ten deu o
Se na do Fe de ral, res pal da do em pa re cer des ta
Co mis são, que o apon ta do des pa cho pre si den ci al 
con fe riu ca rá ter nor ma ti vo à Nota em ques tão, já
que esta, na prá ti ca, pas sou a ter o in dé bi to efe i -
to de der ro gar re gra ex pres sa da Lei nº 7.194, de
11 de ju nho de 1984, que, afo ra ou tras pro vi dên -
ci as, re ti fi cou a con ces são de la vra ob je to do De -
cre to nº 74.509/74, ou tor ga da à Com pa nhia Vale
do Rio Doce – CVRD, su pri min do da área a esta

con ce di da 100 (cem) hec ta res, des ti na dos, a par -
tir de en tão, à la vra de sen vol vi da pe los ga rim pe i -
ros de Ser ra Pe la da.

4. Acor de com a de ci são do Se na do Fe de ral, a 
Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou a ini ci a ti va, ino van -
do, po rém, nos se guin tes pon tos:

EMENDA Nº 1

4.1. Acres cen te-se ao pro je to ar ti go com a se -
guin te re da ção:

“Art. Insti tui-se Co mis são for ma da por
re pre sen tan tes dos Go ver no Fe de ral, Go -
ver no Esta du al, Go ver no Mu ni ci pal e re pre -
sen tan tes de en ti da des dos tra ba lha do res
no Ga rim po de Ser ra Pe la da, que atu a rá
nas de ci sões e exe cu ções de pro je tos a se -
rem im plan ta dos, atu an do tam bém na fis ca -
li za ção.”

EMENDA Nº 2

4.2. Acres cen te-se § 1º ao art. 1º  com a se guin -
te re da ção:

“Art. 1º ..................................................

§ 1º Fica as se gu ra do o di re i to de ex plo -
ra ção do ga rim po de Ser ra Pe la da a to dos os 
ga rim pe i ros que com pro vem ati vi da de no pe -
río do de fun ci o na men to do ga rim po.”

EMENDA Nº 3

4.3. Acres cen te-se § 2º ao art. 1º com a se guin te 
re da ção:

“2º O Con gres so Na ci o nal es ta be le ce rá 
as me di das com ple men ta res ne ces sá ri as à
apli ca ção do dis pos to nes te De cre to Le gis la ti -
vo, com ob ser vân cia dos as pec tos téc ni cos,
so ci a is e am bi en ta is de que se re ves te a
ques tão do ga rim po de Ser ra Pe la da.”

É o re la tó rio.

II – Voto

5. Como é de co nhe ci men to ge ral, o de cre to
le gis la ti vo cons ti tui es pé cie nor ma ti va só le gi ti ma -
men te edi tá vel nas hi pó te ses em que se ob je ti va o 
exer cí cio de com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal. Essa, aliás, é a hi pó te se sob con si de ra -
ção, na qual os au to res da ini ci a ti va pre ten dem,
ten do em vis ta a com pe tên cia ex clu si va pre vis ta
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no in ci so XI do art. 49 da Lei Fun da men tal, que o
Con gres so Na ci o nal man te nha pre ser va da a “sua
com pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção nor -
ma ti va de ou tros Po de res”.

6. Daí de cor re, a toda evi dên cia, que as
emen das em co men to são fla gran te men te in cons ti -
tu ci o na is, por quan to, além de con tem pla rem ma té -
ria tí pi ca de lei for mal (caso do § lº a ser acres ci do
ao art. 1º), pre ten dem in se rir no tex to do de cre to le -
gis la ti vo pro pos to me di das in te i ra men te es tra nhas
ao seu já co men ta do e ex clu si vo ob je ti vo de man ter 
pre ser va da a com pe tên cia le gis la ti va do Con gres so 
Na ci o nal.

7. Em ou tras pa la vras, tais me di das fa rão com
que o co gi ta do de cre to le gis la ti vo, nos dis po si ti vos
em que ve nha a con tem plá-las, pas se a res sen tir-se
do in dis pen sá vel am pa ro cons ti tu ci o nal, mer cê não
ape nas da uti li za ção de es pé cie nor ma ti va ina de qua -
da para esse fim, mas tam bém do res tri to ob je ti vo
para o qual, na hi pó te se con si de ra da, a Lei Fun da -
men tal au to ri za a sua edi ção.

8. De ou tra par te, não po de mos de i xar de con -
sig nar o inu si ta do da pro pos ta de cri a ção de uma
co mis são, como pre ten de a pri me i ra das emen das
em foco, com cla ras fun ções de ca rá ter exe cu ti vo e
fis ca li za dor, in va din do-se, des se modo, se a ra re ser -
va da ao Po der Exe cu ti vo. Além dis so, essa mes ma
co mis são será in te gra da tam bém por mem bros do
Con gres so Na ci o nal, que pas sa rão, as sim, a exer cer 
mis te res in te i ra men te es tra nhos às suas re a is fun -
ções de mem bros do Po der Le gis la ti vo.

9. Res sal te-se, por fim, que as ino va ções sob
aná li se te rão so bre tu do o con dão de ofe re cer aos
opo si to res do pro je ta do de cre to le gis la ti vo fun da dos
mo ti vos para con tes tá-lo ju di ci al men te, pre ju di can -
do, por tan to, a efi cá cia da me di da nele ob je ti va da,
qual seja, a ime di a ta sus ta ção do ato in cons ti tu ci o -
nal ema na do do Po der Exe cu ti vo.

Di an te de todo o ex pos to, o nos so voto é pela
re je i ção das emen das sob exa me.

Ple ná rio, 10 de se tem bro de 2002. – Bel lo Par -
ga, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer é, por tan to, pela re je i ção das emen das. Có pi as
en con tram-se à dis po si ção das Srªs e Srs. Se na do -
res em suas res pec ti vas ban ca das.

Em dis cus são as emen das da Câ ma ra ao Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 1, de 1997, em tur no
úni co.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Alber to.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, que ro, em pri me i ro lu gar, pa ra be ni zar V. Exª,
que é au tor da ma té ria, que vem re sol ver um pro ble -
ma mu i to sé rio com re la ção aos Esta dos do Nor des -
te, que é o ga rim po de Ser ra Pe la da.

Atra vés dos anos, te mos pre sen ci a do as pas se -
a tas pa cí fi cas e as con cen tra ções dos ga rim pe i ros,
sem pre or de i ra men te. Eu até di zia que esse pro ces so 
or de i ro dos ga rim pe i ros tal vez fos se a ra zão de não
se re sol ver um pro ble ma tão im por tan te ve ri fi ca do no
ga rim po de Ser ra Pe la da.

V. Exª sem pre pro cu rou es tar pre sen te nes sa si -
tu a ção e teve a idéia de edi tar esse de cre to, de re for -
mu lar um de cre to au to ri tá rio da Pre si dên cia da Re pú -
bli ca. Qu e ro, ao pa ra be ni zar os ga rim pe i ros, pa ra be -
ni zar tam bém V. Exª, pois seu de cre to ser vi rá de
exem plo. Te mos ou tros pro ble mas como este no Bra -
sil, e o pro je to ser vi rá para re sol ver não ape nas o pro -
ble ma de Ser ra Pe la da, mas re sol ve rá mu i tos ou tros
que te mos com re la ção aos ga rim pe i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma -
té ria con ti nua em dis cus são.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – 
Peço a pa la vra, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, o De pu ta do Pa u lo Ro cha co mu ni cou-se co mi -
go e di a lo gou com V. Exª a res pe i to des sa pro po si -
ção e de suas emen das. S. Exª está de acor do com
que a ma té ria seja vo ta da.

No en tan to, que re mos re gis trar que as emen -
das têm como ob je ti vo pro por ci o nar a to dos aque les 
que tra ba lham no ga rim po o di re i to de re pre sen ta -
ção e de for ma ção de en ti da des re pre sen ta ti vas por
meio das qua is todo e qual quer ga rim pe i ro pos sa lu -
tar por seus di re i tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não
ha ven do mais quem de se je dis cu tir a ma té ria, está
en cer ra da a dis cus são.
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Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das emen das,
nos ter mos do art. 286 do Re gi men to Inter no.

Não ha ven do ora do res para en ca mi nhar a vo ta -
ção, de cla ro en cer ra do o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta das as emen das, na for ma do pa re cer do
Re la tor.

Foi apro va do, por tan to, o pro je to do Se na do.
Nos ter mos do art. 48 do Re gi men to Inter no,

pro mul go, como Pre si den te do Se na do, o De cre to Le -
gis la ti vo.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1, DE 1997

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São sus ta dos os efe i tos da Nota Con -

jur-Min fra nº 24, de 11 de fe ve re i ro de 1992, apro va da
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, se gun do des -
pa cho pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 24 de
mar ço de 1992, na Expo si ção de Mo ti vos nº 19, de 21
de fe ve re i ro de 1992, do Mi nis tro de es ta do da
Infra-Estru tu ra.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srs. Se -
na do res, esse De cre to Le gis la ti vo re com põe a po si -
ção dos ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da.

Tra ta-se de um ga rim po que, por mu i tos anos,
foi ati vo e pro du ziu mais de 40 to ne la das de ouro
como ati vo fi nan ce i ro para a Na ção bra si le i ra. Com
esse de cre to co me ça-se a fa zer jus ti ça a es ses ga -
rim pe i ros, a es ses tra ba lha do res anô ni mos do Bra -
sil, que des co bri ram o ga rim po, que lá tra ba lha ram e 
se sa cri fi ca ram, pro du zin do para o País. É, por tan to, 
uma ques tão de jus ti ça o que o Se na do da Re pú bli -
ca e a Câ ma ra dos De pu ta dos, o Con gres so Na ci o -
nal faz aos ga rim pe i ros bra si le i ros, no ta da men te
aos que tra ba lham em Ser ra Pe la da. 

Cum pri men to, por tan to, to dos os ga rim pe i ros,
que, ago ra, vol tam a ter uma área de 100 hec ta res
onde po de rão, ou tra vez, pros se guir com suas ati vi -
da des de ga rim pa gem.

Pro mul go, en tão, como Pre si den te em exer cí -
cio do Se na do, o re fe ri do De cre to Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 502,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2002, que in tro -
duz mo di fi ca ção no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, in clu -
in do tre cho ro do viá rio que es pe ci fi ca.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Dis cus -
são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 11, de 2002, que in tro duz mo di fi ca ção no Pla no
Na ci o nal de Vi a ção, in clu in do tre cho ro do viá rio que 
es pe ci fi ca.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de Ser -
vi ços de Infra-Estru tu ra.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são, Re la tor
ad hoc, Se na dor Arlin do Por to, que será lido pela
SRA. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra He lo í sa
He le na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 902, DE 2002

Da Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2002, que in tro duz mo di -
fi ca ção no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, in clu -
in do tre cho ro do viá rio que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la to ad hoc: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Tra ta o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2002, 
de al te ra ção a ser in tro du zi da no tex to da Lei nº 5.917, 
de 10 de se tem bro de 1973, que “apro va o Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O pro je to ori gi nal, de au to ria do De pu ta do
Be ti nho Ro sa do, pro põe a in clu são, no Sis te ma
Ro do viá rio Fe de ral, de dois tre chos de ro do vi as
es ta du a is, que, jun tos, cor res pon dem à in ter li ga -
ção da ro do via BR– 405 (a par tir da lo ca li da de de
Ju cu ri, no Rio Gran de do Nor te) com a BR–116, já 
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no Esta do do Ce a rá. Os tre chos em ques tão in te -
gram atu al men te as ro do vi as RN-014 e CE-266,
res pec ti va men te.

De acor do com a jus ti fi ca ção apre sen ta da, a
me di da te ria por ob je ti vo vi a bi li zar o tér mi no da im -
plan ta ção des sa li ga ção ro do viá ria, de im por tân cia
vi tal para a eco no mia re gi o nal.

O pro je to es ta be le ce que a ca te go ria e a de -
sig na ção que a ro do via ado ta rá no Pla no Na ci o nal
de Vi a ção (PNV) se rão de fi ni das em re gu la men to.

Dis tri bu í da ex clu si va men te a esta Co mis são, a
pro po si ção não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

É in dis cu tí vel a im por tân cia es tra té gi ca dos tre -
chos ro do viá ri os que o pro je to pre ten de in clu ir no
PNV, como ro do via in te gran te do Sub sis te ma Ro do -
viá rio Fe de ral. Afi nal de con tas, es tão nos ex tre mos
des sa li ga ção dois pó los de de sen vol vi men to de agri -
cul tu ra ir ri ga da, de gran de re le vân cia para a eco no -
mia nor des ti na.

A re fe ri da li ga ção é for ma da por dois tre chos
de ro do vi as es ta du a is: o pri me i ro es ten de-se de Ju -
cu ri (RN) à di vi sa es ta du al com o Ce a rá; e o se gun -
do, des sa di vi sa até o en tron ca men to com a
BR–116, em ter ri tó rio ce a ren se. A au sên cia de pa vi -
men ta ção é res pon sá vel pe las pés si mas con di ções
de trá fe go, prin ci pal men te na es ta ção das chu vas.
Por ape nas 79 km, dois pó los re gi o na is per ma ne -
cem pra ti ca men te iso la dos en tre si, já que o trans -
por te de bens e pes so as, a par de in se gu ro, tem os
cus tos subs tan ci al men te one ra dos.

Di an te dis so, com par ti lha mos a ava li a ção do 
au tor quan to à ne ces si da de e a con ve niên cia da
im plan ta ção de fi ni ti va da li ga ção. Tal pro vi dên cia, 
to da via, tem sido cons tan te men te adi a da. Em es -
pe ci al, por que, sen do es ta du a is os seg men tos de 
ro do via que a com põem, a exe cu ção das obras
fica, na tu ral men te, de pen den do das dis po ni bi li da -
des or ça men tá ri as dos dois Esta dos en vol vi dos.

Assim, ao pro por a “fe de ra li za ção” dos men ci o -
na dos seg men tos, o pro je to afi gu ra-se du pla men te
me ri tó rio. De um lado, por que mar ca o re co nhe ci -
men to for mal da im por tân cia da que la li ga ção para o
de sen vol vi men to das re giões da Cha pa da do Apo di
(RN) e do Vale do Ja gua ri be (CE), e para a Re gião
Nor des te, de modo ge ral; e, de ou tro, por que, me di -
an te in clu são no PNV, fi ca rá a mes ma li ga ção ro do -
viá ria al ça da à con di ção de po ten ci al be ne fi ciá ria

dos pro gra mas fe de ra is de in ves ti men to em in fra-es -
tru tu ra de trans por te.

Já a vi a bi li da de da ini ci a ti va está as se gu ra da
pelo fato de o tre cho ro do viá rio em ques tão ar ti cu -
lar-se com as ro do vi as fe de ra is BR–405 e BR–116.
Com efe i to, um dos cri té ri os que pos si bi li ta a in clu -
são de ro do via no Pla no Na ci o nal de Vi a ção, con sis -
te exa ta men te em “li gar em pon tos ade qua dos duas
ou mais ro do vi as fe de ra is”. É o que es ta be le ce a alí -
nea c do item 2.1.2 do Ane xo à Lei nº 5.917, de
1973, que ins ti tu iu o PNV:

2.1.2 As ro do vi as do Pla no Na ci o nal
de Vi a ção de vem sa tis fa zer a, pelo me nos,
uma das se guin tes con di ções:

..............................................................
c) li gar em pon tos ade qua dos duas ou

mais ro do vi as fe de ra is;
..............................................................

Com pro va da a vi a bi li da de do en qua dra men to
da li ga ção como par te do Sub sis te ma Ro do viá rio
Fe de ral, cu jas ro do vi as são des cri tas no PNV, acre -
di ta mos que a me di da é opor tu na e me re ce do ra de
aco lhi da pe los mem bros des ta Co mis são.

À par te o mé ri to e a vi a bi li da de, cons ta ta-se,
ain da, que a ini ci a ti va ob ser va os re qui si tos de
cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de. No to can te à
téc ni ca le gis la ti va, to da via, a pro po si ção apre sen -
ta al gu mas fa lhas de ca rá ter me ra men te for mal,
qua is se jam: i) à luz da Lei Com ple men tar nº 95,
de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção e a al te -
ra ção das leis, a emen ta ca re ce de pre ci são, tan to 
na iden ti fi ca ção da lei al te ra da pelo pro je to como
na in di ca ção do tre cho ro do viá rio que se pre ten de
in clu ir no PNV; ii) a pró pria des cri ção do tre cho, fe -
i ta no art. 1º do pro je to, pre ci sa ade quar-se ao pa -
drão ado ta do nas re la ções des cri ti vas ane xas ao
PNV.

Res sal te-se que as fa lhas apon ta das po dem ser
per fe i ta men te sa na das por meio de emen das de re da -
ção, que em nada com pro me tem os ob je ti vos e o con -
te ú do da pro po si ção ori gi nal. As emen das jul ga das
per ti nen tes es tão re u ni das no pro je to subs ti tu ti vo que
ofe re ce mos com o in tu i to de con tri bu ir para o aper fe i -
ço a men to do tex to que que re mos ver apro va do.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos fa vo ra vel men te à
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de
2002, na for ma do se guin te subs ti tu ti vo:
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PROJETO DE LEI DA CAMARA
Nº 11 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

EMENDA Nº 1-CI

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, que “apro va o Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção”, de modo a in clu ir, na
Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis -
te ma Ro do viá rio Fe de ral, a in ter li ga ção
das ro do vi as fe de ra is BR-405 e BR -116,
com ex tre mos lo ca li za dos, res pec ti va -
men te, nos es ta dos do Rio Gran de do
Nor te e do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O item “2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das
Ro do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral”, su bi tem
“Li ga ções”, in te gran te do “Ane xo” da Lei nº 5.917, de
10 de se tem bro de 1973, que apro va o Pla no Na ci o -
nal de Vi a ção, pas sa a vi go rar acres ci do da in ter li ga -

ção das ro do vi as BR-405 e BR 116, com a se guin te
des cri ção:

Art. 2º O nú me ro da li ga ção ro do viá ria de que
tra ta o ar ti go an te ri or será de fi ni do pelo ór gão com -
pe ten te.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Alber to Sil va, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor
ad hoc – Ro meu Tuma – Mar lu ce Pin to – Be ní cio
Sam pa io – Le o mar Qu in ta ni lha – Luiz Otá vio – Ma -
ria do Car mo Alves – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Adir Gen til – Fer nan do Ri be i ro – Te o to nio Vi le la
Fi lho – José Jor ge.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer é fa vo rá vel ao pro je to com a Emen da nº 1, de re -
da ção, que apre sen ta.

Có pi as do pa re cer lido en con tram-se à dis po si -
ção das Srªs e dos Srs. Se na do res nas suas res pec ti -
vas ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
sua apre ci a ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Dis cus são em con jun to do pro je to e da emen da, 
em tur no úni co. (Pa u sa.)

O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. TASSO ROSADO (PTB – RN. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria
de fa lar so bre a im por tân cia do pro je to para o Rio
Gran de do Nor te e tam bém para o Ce a rá.

Esse tre cho re fe re-se ao en tron ca men to que liga
duas BRs: a 405 e a 116, esta úl ti ma no Ce a rá. Essa
re gião é pro du to ra de hor ti fru ti gran je i ros, sen do sua
fru ti cul tu ra ir ri ga da. As ter ras des sa re gião pos su em
vo ca ção agrí co la igual ou me lhor do que a da Ca li fór -
nia, e, pela lei, é ab so lu ta men te pos sí vel a fe de ra li za -
ção, pois o re fe ri do en tron ca men to liga duas BRs.

Assim, peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que
dêem essa opor tu ni da de ao Rio Gran de do Nor te e
co o pe rem com o Ce a rá, pois, as sim, tam bém aju da -
re mos o se tor pri má rio da mi nha re gião.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ção

da Emen da nº 1, de re da ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o pro je to, com a emen da.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de
2002, que será lido pela SRA. 1ª Se cre tá ria em exer -
cí cio, Se na do ra He lo í sa He le na.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 903, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2002 (nº 3.627, de 2000,
na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção fi nal do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2002 (nº 3.627, de
2000, na Casa de ori gem), que in tro duz mo di fi ca ção no
Pla no Na ci o nal de Vi a ção, in clu in do tre cho ro do viá rio
que es pe ci fi ca, con so li dan do a Emen da nº 1, da Co mis -
são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, apro va da pelo Ple -
ná rio, para ade qua ção à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 
de fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de se tem bro 
de 2002. – Edi son Lo bão – Ma ria do Car mo Alves –
Anto nio Car los Va la da res – Ro nal do Cu nha Lima,
Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 903, DE 2002

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 11, de 2002 (nº 3.627, de 2000,
na casa de ori gem.)

Alte ra a Lei nº 5.917, de 10 de se -
tem bro de 1973, que “apro va o Pla no Na -
ci o nal de Vi a ção”, de modo a in clu ir, na
Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do Sis -
te ma Ro do viá rio Fe de ral, a in ter li ga ção
das ro do vi as fe de ra is BR-405 e BR-116,
com ex tre mos lo ca li za dos, res pec ti va -
men te, nos Esta dos do Rio Gran de do
Nor te e do Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O item 2.2.2 – Re la ção Des cri ti va das Ro -

do vi as do Sis te ma Ro do viá rio Fe de ral, su bi tem Li ga -
ções, in te gran te do Ane xo da Lei nº 5.917, de 10 de
se tem bro de 1973, que “apro va o Pla no Na ci o nal de
Vi a ção”, pas sa a vi go rar acres ci do da in ter li ga ção
das ro do vi as BR-405 e BR-116, com a se guin te des -
cri ção:

“2.2.2 – ..............................................................
.........................................................................“
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Art. 2º O nú me ro da li ga ção ro do viá ria de que
tra ta o ar ti go an te ri or será de fi ni do pelo ór gão com pe -
ten te.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 503,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 64, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à apre ci a -

ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Dis cus -

são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu ção nº 64,
de 2002, de au to ria do Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho,
que au to ri za adi ta men to ao con tra to de con fis são, as -
sun ção, con so li da ção e re fi nan ci a men to de dí vi das, a 
que se re fe re o art. 1º da Re so lu ção nº 36, de 2000,
do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 505, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, a tra mi ta ção con jun ta do
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 64, de 2002, com
o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 63, de 2002.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. –  
Te o to nio Vi le la Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – De acor -
do com o art. 256, § 2º, in ci so II, le tra a, com bi na do
com o art. 255, in ci so III, do Re gi men to Inter no, e es -
tan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia, o re que ri -
men to que aca ba de ser lido será sub me ti do ime di a -
ta men te à de li be ra ção do Ple ná rio.

Em vo ta ção o re que ri men to de tra mi ta ção con -
jun ta dos Pro je tos de Re so lu ção do Se na do nºs 63 e
64, de 2002.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,

uma vez que as ma té ri as es tão tra mi tan do con jun ta -
men te.

PARECER Nº 904, DE 2002-CAE
(De Ple ná rio)

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para emi tir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Sras e Srs. Se na do res, emi ti rei pa re cer so bre 
os Pro je tos de Re so lu ção nºs 64 e 63, de 2002, que
eu gos ta ria de se pa rar.

O Pro je to de Re so lu ção nº 64, de 2002, tra ta da
ro la gem da dí vi da do Esta do de Ala go as, dan do ou -
tras con di ções para pos si bi li tar e vi a bi li zar essa ro la -
gem. Meu pa re cer é fa vo rá vel, na for ma pro pos ta pelo 
Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho em seu pro je to.

Por ou tro lado, peço o de sa pen sa men to do Pro -
je to de Re so lu ção nº 63, de 2002, por que tra ta de um
fi nan ci a men to do Pnafm, que efe ti va men te pre ci sa
ser me lhor dis cu ti do na Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos.

Por tan to, apre sen to pa re cer fa vo rá vel ao Pro je -
to de Re so lu ção nº 64, de 2002, e peço de sa pen sa -
men to – por tan to, a tra mi ta ção nor mal – do Pro je to de 
Re so lu ção nº 63, de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pa re -
cer con clui fa vo ra vel men te ao Pro je to de Re so lu ção
nº 64 e pelo de sa pen sa men to do Pro je to de Re so lu -
ção nº 63, de 2002, cu jas có pi as en con tram-se à dis -
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res, em suas res -
pec ti vas ban ca das.

Com ple ta da a ins tru ção da ma té ria, pas sa-se à
apre ci a ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das às pro po si ções até o en -
cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são em con jun to dos pro je tos, em tur no
úni co. (Pa u sa.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, para dis cu -
tir, por dez mi nu tos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
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te, Srªs e Srs. Se na do res, dis cu ti rei es pe ci fi ca men te
so bre algo que vem sen do apre sen ta do como se fos -
se dí vi da do Esta do de Ala go as.

Esta mos aqui numa si tu a ção sui ge ne ris  con -
for me co men ta va com mi nha que ri da com pa nhe i ra,
as ses so ra Car mi nha , por que va mos anu lar de po is
aque la re u nião da Co mis são de Assun tos Eco nô mi -
cos. Há um com pro mis so para adi ar a re u nião da que -
la Co mis são, que pro fe riu pa re cer que va mos dis cu tir
aqui no Ple ná rio. De fato, é algo sui ge ne ris.

Sr. Pre si den te, vou me ater à dis cus são da ma -
té ria, como te nho fe i to com mu i ta fre qüên cia, não
ape nas ago ra. Qu an do eu era De pu ta da Esta du al, na
Assem bléia Le gis la ti va, dis cu ti, por vá ri as ve zes, a
cha ma da dí vi da mo bi liá ria, que tra ta de uma ope ra -
ção fra u du len ta, mon ta da por uma qua dri lha que sa -
que ou os co fres pú bli cos em Ala go as.

Como di zia o ve lho Go eb bels, pu bli ci tá rio de es -
ti ma ção de Hi tler, “men ti ra re pe ti da inú me ras ve zes
aca ba se trans for man do em ver da de”. No en tan to,
Se na dor La u ro Cam pos, no in te ri or de Ala go as,
apren de mos o con trá rio com nos sas mães: “Men ti ra
tem per nas cur tas”.

Ini ci ou-se en tão um de ba te no Esta do de Ala go -
as – cla ro que, de for ma mu i to es pe ci al, con tra mim,
meio que as so ci a do ao ban di tis mo po lí ti co, à vi ga ri ce
ele i to ral, es sas co i sas que ge ral men te se pre dis põem 
a fa zer o de ba te. Di zi am que eu es ta va con tra os in te -
res ses do Esta do. É aque la ve lha can ti le na en fa do -
nha, de pes so as que nun ca abri ram a boca para de -
fen der os in te res ses dos ser vi do res pú bli cos.

Para V. Exª ter idéia, Sr. Pre si den te, en quan to eu 
es ta va na Assem bléia Le gis la ti va de fen den do os ser -
vi do res pú bli cos  que aca ba ram ma tan do seus fi lhos
e es po sas e se su i ci dan do com o con tra che que nas
mãos, jus ta men te em fun ção des sa ope ra ção fra u du -
len ta per pe tra da por essa qua dri lha, essa má fia mon -
ta da para sa que ar os co fres pú bli cos em Ala go as ,
mu i tos es ta vam de vi da men te ca la dos, dan do sus ten -
ta ção ao Go ver no Di val do Su ru agy, en quan to ou tros
es ta vam pas se an do nos Esta dos Uni dos. Con tu do,
te nho como meta de mi nha vida uma fra se mu i to an ti -
ga, dita por Pe Antô nio Vi e i ra num ser mão de 1655:
“O que se não pode ca lar com uma boa cons ciên cia,
ain da que seja com re pug nân cia, é for ça que se diga.”

Sr. Pre si den te, na ca be ça do povo de Ala go as,
cri ou-se a idéia de que pre ci sa mos fa zer a ro la gem da 
dí vi da do Esta do  e, como eu dis se an te ri or men te,
“men ti ra re pe ti da vá ri as ve zes vira ver da de”. Por isso,
para que o povo de Ala go as sa i ba, é bom res sal tar
que a dí vi da do nos so Esta do já foi re ne go ci a da em

1998, por meio da Re so lu ção nº 97, como acon te ceu
com to dos os Esta dos bra si le i ros.

De po is, em 2000, por in ter mé dio da Re so lu ção
nº 36, au to ri zou-se a ce le bra ção de um con tra to de
con fis são, as sun ção, con so li da ção e re fi nan ci a men to 
de dí vi da, cuja fi na li da de foi o re fi nan ci a men to do
mon tan te re la ti vo aos tí tu los pú bli cos  por tan to, à cha -
ma da dí vi da mo bi liá ria. Em al guns lu ga res, dí vi da
mo bi liá ria é uma co i sa; no Esta do de Ala go as, é
aque la ope ra ção fra u du len ta na qual con se gui ram
até fal si fi car a as si na tu ra de um far san te, do ex-Pre si -
den te Fer nan do Col lor.

Tra ta-se de uma qua dri lha, Sr. Pre si den te. Para
V. Exª ter uma idéia, jun ta ram-se 32 usi nas de açú car
e des ti la ri as de ál co ol e, num con lu io com o Go ver no
do Esta do, fi ze ram uma re la ção de pre ca tó ri os que
não exis ti am. Evi den te men te, os do nos das 32 usi nas 
de ál co ol e das des ti la ri as não são ino cen tes. Se sa bi -
am que não ha via pre ca tó rio a re ce ber, por que ace i -
ta ram re ce ber um ne gó cio des se do Go ver no do
Esta do? Pos te ri or men te, na Re so lu ção de 2000, isso
foi vi a bi li za do.

Dis cus são se me lhan te a esta já ocor reu em
abril, com a mes ma can ti le na, en fa do nha para al guns. 
Em abril, apro va mos, in clu si ve por una ni mi da de, a
Re so lu ção nº 8, que dis põe so bre o li mi te de com pro -
me ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do, para vi a -
bi li zar o per cen tu al de 15% de com pro me ti men to da
dí vi da, evi den te men te quan do hou ves se o pro nun ci a -
men to fi nal da Jus ti ça. 

Sa bem qual a pé ro la, pre ci o si da de do de ba te?
O Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça Lean Ara ú jo o che fe
ma i or do Mi nis té rio Pú bli co, con fir mou que a Jus ti ça
de Ala go as de cre tou a nu li da de. E, se a Jus ti ça de cre -
tou a nu li da de, não há dí vi da a ser ro la da, mas dí vi da
para “ro lar lero”. Os pro mo to res que atu a ram jun to à
Vara da Fa zen da Pú bli ca, con tes ta ram com ve e mên -
cia: “Pa re ce um te a tro do ab sur do es sas ten ta ti vas de
al guns se to res do Esta do de Ala go as de re va li dar as
mal fa da das le tras fi nan ce i ras, con va li dan do-se as ile -
ga li da des e fra u des an te ri o res para be ne fi ci ar em pre -
i te i ra, ban co e ami go do Po der”. E con ti nua o pro mo -
tor Dr. Ciro Blat ter Mo re i ra: “A or ga ni za ção cri mi no sa
mon ta da para a emis são fra u du len ta das le tras foi
dig na das qua dri lhas or ga ni za das no es ti lo ab so lu ta -
men te ma fi o so já co nhe ci do”.

O Pro cu ra dor de Jus ti ça Luiz Car na ú ba dis se
que “A in clu são do rom bo das le tras na dí vi da pú bli ca
do Esta do” – é isso que es ta mos fa zen do – “só in te -
res sa aos ban que i ros e cor re to res de va lo res, cre do -
res des ses pa péis e, por tan to, es ta rá be ne fi ci an do
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em pre i te i ras, ban cos e em pre sas ami gas do Po der
Exe cu ti vo”.

O Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do do atu al Go ver -
na dor, Dr. Pa u lo Luiz Lobo, dis se que en tre ga ria o car -
go – e aca bou fa zen do-o –, pois não ti nha con di ções
de fa zer qual quer pro pos ta de tran sa ção ofe re ci da
pe los cre do res das le tras, por que ha via re nún cia de
di re i tos, aten ta do con tra a le ga li da de e a mo ra li da de
ad mi nis tra ti va, pos si bi li da de de li qui da ção pelo re gi -
me de pre ca tó rio, por que essa ope ra ção ti nha sido fe -
i ta com emis são e ca pi ta li za ção ei va das de nu li da -
des, além de ex tre ma men te le si vas ao pa tri mô nio pú -
bli co. S. Exª lem brou que “a de fe sa do pa tri mô nio pú -
bli co é de ver in dis po ní vel da ad vo ca cia pú bli ca, má xi -
me quan do se tra ta de ope ra ção fi nan ce i ra com pro -
va da men te le si va, que as cons ciên ci as ju rí di ca e po -
pu lar efe ti va men te re pu di am”.

Já de ba te mos esse as sun to em abril e por que
es ta mos no va men te com a mes ma can ti le na, di zen do 
que es ta mos ro lan do a dí vi da? Por um de ta lhe pre ci o -
so: na dis cus são que fi ze mos no ple ná rio em abril,
que ria eu apro var uma emen da que es ta be le ces se a
ne ces si da de do pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça, algo 
que está no con tra to fir ma do en tre o Go ver na dor do
Esta do e a Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, re pre -
sen tan do a União. A sua cláu su la ter ce i ra reza: “Cons -
ti tu em con di ções de efi cá cia des te ins tru men to”, ou
seja, para que hou ves se in cor po ra ção da dí vi da mo bi -
liá ria que re fle tis se os in te res ses da qua dri lha de em -
pre i te i ros, ban que i ros e usi ne i ros que sa que a ram os
co fres pú bli cos, ha ve ria ne ces si da de do pro nun ci a -
men to fi nal da Jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los. 

Qu an do quis apre sen tar uma emen da no Se na -
do, al guns di zi am que era re dun dân cia, que não era
pre ci so, por que já es ta va no con tra to. Ima gi no que al -
guém pen sa va em com prar um juiz em Ala go as, para
que ele mo di fi cas se a sen ten ça de nu li da de dos tí tu -
los, ou em fa zer al gu ma ou tra co i sa, como con ven cer
o Mi nis tro Pe dro Ma lan ou a Pro cu ra do ria-Ge ral da
Re pú bli ca a pa gar os cre do res, mes mo que ti ves se
no con tra to o pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça.

Então, não es ta mos dis cu tin do nada de ro la gem 
da dí vi da – isso é co i sa de “ro lan do lero”. Não há nada 
dis so. Esta mos dis cu tin do a subs ti tu i ção da cláu su la
da con di ção de efi cá cia re la ti va a pro nun ci a men to fi -
nal da Jus ti ça. Esta mos re ti ran do sim ples men te aqui -
lo que era de fun da men tal im por tân cia para que
aque les que sa que a ram os co fres pú bli cos, aque les
la drões de ter no e gra va ta, aque les que im pu ne men te 
con ti nu am sen do re ce bi dos ale gre men te nos sa lões
da high so ci ety não pu des sem re ce ber o di nhe i ro
ago ra. O que es ta mos fa zen do aqui? Esta mos ga ran -

tin do o pa ga men to a eles. Ora, aqui lo que ne ces si ta -
ria do pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça foi, de uma for -
ma mu i to in te res san te, re ti ra do do con tra to. Aqui não
tem nada de ro la gem da dí vi da. Esta mos re ti ran do o
pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça, di zen do que os cre -
do res re ce be rão ago ra e que, se um dia a Jus ti ça dis -
ser que eles não têm di re i to, eles de vol ve rão aqui lo
que re ce be ram ili ci ta men te.

Por tan to, é meio as sim: pode ma tar, pode rou -
bar e, de po is, quem sabe um dia, se a Jus ti ça mo di fi -
car a de ci são, os pais ou os fi lhos dos as sas si na dos e
dos rou ba dos irão atrás de pren der es sas pes so as.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em bo ra a nos sa li de -
ran ça te nha um acor do para não obs tru ir a vo ta ção,
voto con tra, com a cons ciên cia ab so lu ta men te tran -
qüi la, por que que ro con ti nu ar en si nan do aos meus fi -
lhos a te rem ver go nha na cara e amor no co ra ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção o Pro je to de Re so lu ção nº 64, de

2002, que tem pa re cer fa vo rá vel do Re la tor, Se na dor
Ro me ro Jucá.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ram con tra as Srªs Se na do ras He lo í sa He -

le na e Emi lia Fer nan des e os Srs. Se na do res La u ro
Cam pos, José Fo ga ça, Edu ar do Su plicy e Lind berg
Cury.

O Pro je to de Re so lu ção nº 63, de 2002, sen do
de sa pen sa do, vol ta à sua tra mi ta ção nor mal, re tor -
nan do, pois, à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

A ma té ria apro va da vai à Co mis são Di re to ra
para re da ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 64, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 905, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 64, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 64 de 2002 que au to ri za
adi ta men to ao Con tra to de Con fis são, Assun ção,
Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi das a que
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se re fe re o art. 1º da Re so lu ção nº 36 de 2000, do
Se na do Fe de ral, es cla re cen do que foi ex clu í da a
cláu su la re vo ga tó ria para ade qua ção à Lei Com ple -
men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, com a re -
da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de 26 de
abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são 10 de se tem bro
de 2002. – Edi son Lo bão – Mo za ril do Ca val can ti –
Ma ria do Car mo Alves – Anto nio Car los Va la da res
– Ro nal do Cu nha Lima.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, su gi ro duas mu dan ças de re da ção: a pri me i ra,
para acres cen tar a pa la vra “de” após a pa la vra “tí tu -
los”; a se gun da, para subs ti tu ir a ex pres são “res ti tu ir
o Esta do de Ala go as” para “res ti tu ir ao Esta do de
Ala go as”.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal.

Não ha ven do quem de se je dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a re da ção fi nal com as al te ra ções
re da ci o na is pro pos tas pelo Re la tor, Se na dor Ro me ro
Jucá.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

ANEXO AO PARECER Nº 905, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu,  Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Au to ri za adi ta men to ao Con tra to de
Con fis são, Assun ção, Con so li da ção e
Re fi nan ci a men to de Dí vi das a que se re -
fe re o art. 1º da Re so lu ção nº 36, de 2000, 
do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º São a União e o Esta do de Ala go as au to -

ri za dos a adi tar o Con tra to de Con fis são, Assun ção,
Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de Dí vi das a que se 

re fe re o art. 1º da Re so lu ção nº 36, de 2000, do Se na -
do Fe de ral, ce le bra do en tre a União e o Esta do de
Ala go as, subs ti tu in do nele a cláu su la de con di ção de
efi cá cia re la ti va a pro nun ci a men to fi nal da Jus ti ça so -
bre a va li da de dos tí tu los de res pon sa bi li da de do
Esta do de Ala go as, por ou tra que de ter mi ne a in clu -
são, nos con tra tos dele de cor ren tes, ce le bra dos com
os de ten to res de tais tí tu los, de cláu su la pre ven do
que, caso haja ma ni fes ta ção fi nal da Jus ti ça pela in -
va li da de des ses tí tu los, fi cam os cre do res obri ga dos
a res ti tu ir ao Esta do de Ala go as, de ime di a to, o va lor
por eles re ce bi do da União, in clu si ve amor ti za ções e
ren di men tos, com acrés ci mo da va ri a ção da taxa Se -
lic no pe río do.

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas -
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 504,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro -
je to de Re so lu ção do Se na do nº 65, de 2002, que al -
te ra a Re so lu ção nº 38, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Dis -

cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so lu ção
nº 65, de 2002, de au to ria da Se na do ra Emi lia Fer -
nan des, que al te ra a Re so lu ção nº 38, de 2001, do
Se na do Fe de ral.

O Se na dor Edu ar do Su plicy en ca mi nhou à
Mesa re la tó rio fa vo rá vel à ma té ria, que será pu bli ca -
do no lo cal ade qua do, en con tran do-se o mes mo dis -
tri bu í do so bre as ban ca das.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER, Nº 906, DE 2002

De Ple ná rio, em subs ti tu i ção à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, so bre
o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 65,
de 2002, que al te ra o pa rá gra fo úni co do
art. 2º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 38, de 19 de de zem bro de 2001, que
au to ri za o Esta do do Ria Gran de do Sul a 
as su mir dí vi da do Insti tu to de Pre vi dên -
cia do Esta do do Rio Gran de do Sul
(IPERGS). nos ter mos da Lei nº 8.727, de
5 de no vem bro de 1993.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy
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I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 65, de 2002, de au to -
ria da Se na do ra Emi lia Fer nan des, pro põe a su pres -
são do pa rá gra fo úni co do art. 2º da Re so lu ção do Se -
na do Fe de ral nº 38, de 2001, que au to ri zou o Esta do
do Rio Gran de do Sul a as su mir a dí vi da do Insti tu to
de Pre vi dên cia do Esta do do Rio Gran de do Sul
(IPERGS), re ne go ci a da nos ter mos da Lei nº 8.727,
de 5 de no vem bro de 1993, o que foi fe i to por meio de
con tra to fir ma do em 28 de de zem bro de 2001.

É do in te res se do Esta do do Rio Gran de do
Sul ce der à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral os di re i tos
re la ti vos aos con tra tos de fi nan ci a men to ha bi ta ci o -
nal, in clu si ve os va lo res a re ce ber do FCVS. Essa
pro vi dên cia en con tra im pe di men to no pa rá gra fo
úni co do art. 2º da Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 38, de 2001.

Em sua jus ti fi ca ção, a au to ra ar gu men ta que
as con di ções atu a is são pre ju di ci a is ao Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço – cre dor ori gi nal da
dí vi da – uma vez que os tí tu los “CVS”, emi ti dos pelo 
Te sou ro Na ci o nal para o pa ga men to das dí vi das do
FCVS têm pra zo de trin ta anos, con ta dos a par tir de 
1º de ja ne i ro de 1997, en quan to o pra zo pre vis to
para a qui ta ção do sal do de ve dor do IPERGS é de
cin co anos.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

O con tra to de re fi nan ci a men to das dí vi das do
IPERGS e o de as sun ção des sas obri ga ções pelo
Esta do do Rio Gran de do Sul, nes se úl ti mo caso por
for ça do pa rá gra fo úni co do art. 2º da Re so lu ção 38,
de 2001, pre vê como ga ran tia da ope ra ção re ce i tas
pró pri as e va lo res a re ce ber, pelo Esta do, das quo tas
a que ser re fe rem os ar ti gos 155,157 e 159, in ci sos I,
a e II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro vi dên cia que dá à
União to tal se gu ran ça quan to ao re ce bi men to dos va -
lo res de vi dos.

Des sa for ma, o ca rá ter de ga ran tia su ple men -
tar dado aos va lo res a re ce ber do FCVS tor na-se
pou co re le van te. Ade ma is, como res sal ta a au to ra,
o pra zo de qui ta ção da dí vi da em fa vor do FGTS,
con for me pre vis to no cro no gra ma de re fi nan ci a -
men to, é me nor que o pra zo dos tí tu los do FCVS, o 
que tor na pou co van ta jo so o re ce bi men to dos re fe -
ri dos tí tu los.

Tais ar gu men tos le vam a con clu ir pelo mé ri to da 
pro po si ção.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 65, de 2002, nos
ter mos em que foi apre sen ta do.

Sala das Ses sões, 10 de se tem bro de 2002. – 
Edu ar do Su plicy, Re la tor. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com ple -
ta da a ins tru ção da ma té ria, a Pre si dên cia es cla re ce
ao Ple ná rio que po de rão ser ofe re ci das emen das à
pro po si ção até o en cer ra men to da dis cus são. 

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -

des por dez mi nu tos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, de se jo des ta car dois pon tos. Em pri me i ro lu gar,
não se tra ta de ma té ria se me lhan te à ques tão que vo -
ta mos em re la ção a Ala go as e ao Rio Gran de do Sul.
Por ou tro lado, o Jor nal do Se na do pu bli cou hoje que
se tra ta de um pro je to que au to ri za ria o Go ver no do
Rio Gran de do Sul a as su mir a dí vi da do Insti tu to de
Pre vi dên cia do Esta do com a União.

Não é exa ta men te isso. O Esta do já as su miu
essa dí vi da com au to ri za ção de lei es ta du al, em
1999, e, pos te ri or men te, com a Re so lu ção n.º 38, do
Se na do Fe de ral, de 2001.

O Pro je to de Re so lu ção n.º 65, com base na
aná li se do que se vem fa zen do e pela dis po si ção e
ne ces si da de de ne go ci a ção dos cré di tos do FCVS
com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, pre ten de cor ri gir um 
ex ces so con ti do na Re so lu ção n.º 38, que cris ta li za va 
to dos os itens con tra tu a is da épo ca, que, even tu al -
men te, de man da ri am – como é o caso do mo men to –
uma atu a li za ção.

Com a apro va ção des se Pro je to de Re so lu ção,
o Esta do po de rá re a li zar ope ra ções en vol ven do o
FCVS com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, como ocor ria
usu al men te com de ten to res des ses tí tu los de cor ren -
tes de ou tras car te i ras ha bi ta ci o na is, in clu si ve no pró -
prio Rio Gran de do Sul.

Pre ten de-se, por tan to, per mi tir ao Esta do, de
ime di a to, dis por dos cré di tos, in clu si ve para ne go ci a -
ção com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. Não se tra ta de
re ne go ci a ção da dí vi da, como foi pu bli ca do no jor nal.

Por esse mo ti vo, é im por tan te fa ci li tar o pro ces -
so. Essa me di da be ne fi cia tan to o FGTS quan to o pró -
prio Esta do do Rio Gran de do Sul.

Então, esta é a pro pos ta que apre sen ta mos e
que, in clu si ve, re ce beu o apo io dos dois Se na do res
do Rio Gran de do Sul.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
ape nas para re gis trar o agra de ci men to aos 41 Se na -
do res que, hoje, aqui com pa re ce ram e ga ran ti ram
que o Rio Gran de do Sul pu des se ter a apro va ção
des sa re so lu ção.

De fato, o Rio Gran de do Sul fica pe nho ra do,
por que, nes te mo men to, foi de ci si va esta pre sen ça
e foi de ter mi nan te da so lu ção que es ta mos ago ra
ob ten do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não
mais ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a dis -
cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 65, de 2002, 
que al te ra a Re so lu ção n.º 38, de 2001, do Se na do
Fe de ral, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer -
cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 907, DE 2002
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 65, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 65, de 2002, que al te ra a
Re so lu ção nº 38, de 2001, do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 10 de ou tu bro
de 2002. – Edi son Lo bão – Alber to Sil va – Mar lu ce
Pin to – Ma ria do Car mo Alves – Mo za ril do Ca val -
can ti – Anto nio Car los Va la da res – Ro nal do Cu -
nha Lima.

ANEXO AO PARECER Nº 907, DE 2002

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2002

Alte ra a Re so lu ção nº 38, de 2001,
do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É re vo ga do o pa rá gra fo úni co do art. 2º da 

Re so lu ção nº 38, de 2001, do Se na do Fe de ral.
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 

sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis -

cus são a re da ção fi nal.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) –So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 908, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 85, de
2002 (nº 1.066/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San to Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa -
ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 85, de 2002 (nº 1.066, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Di fu so ra Pla ti nen -
se Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de San to Antô nio da
Pla ti na, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 706, de
1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 13 de
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ju nho de 1997, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre en -
di men to Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda. (cf. fl. 148):

Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção
· Do rot hea Mar ques Gu i ma rães   44.000
· Ale xan dre Mar ques Gu i ma rães  11.000
To tal de Co tas    55.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Luiz Pi a uhy li no.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 85, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra Pla ti -
nen se Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos

e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são,
opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, Re la tor ad hoc – Álva ro Dias. 

Assi nam o Pa re cer nº 85/02, na Re u nião de , 4 de

se tem bro de 2002. –  Ri car do San tos, Pre si den te – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor –  Adir Gen til – 
Arlin do Por to  – Fran ce li no Pe re i ra –  José Jor ge –
Le o mar Qu in ta ni lha  – Ma ria do Car mo Alves –  
Be ní cio Sam pa io  – Edu ar do Su plicy – Chi co Sar -
to ri –  Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá –  Ge ral do
Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 909, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 181, de
2002 (nº 912/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Por to Real a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de 
de Por to Na ci o nal, Esta do do To can tins.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 181, de 2002 (nº 912, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Por to Real a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por to Na ci o nal,
Esta do do To can tins.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 322,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Por to
Real (cf. fls. 24/27):

· Di re tor Pre si den te Ju ra ci Ca val can te Bar bo sa

· Vice-Pre si den te Elva nir Ma tos Go mes

· Se cre tá ria Ma ria Inês Pe re i ra

· Te sou re i ra Ali ce Ma tu ti na Alen car

· Di re to ra de Pa tri mô nio Jan Ma ce do Te i xe i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -

guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do
Sal va dor Zim bal di.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe -
de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o
pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 181, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Por to Real aten deu a 
to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, Ri car do San tos – Edu ar do
Si que i ra Cam pos.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 181/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na -
do res. –  Ri car do San tos,  Pre si den te –   Edu ar do
Si que i ra Cam pos, Re la tor –  Adir Gen til – Le o mar 
Qu in ta ni lha – José Jor ge– Ma ria do Car mo Alves 
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio
Sam pa io  – Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – Ro -
me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Cân di do
– Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 910, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de
2002 (nº 920/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio So ci e da de Se be ri
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Se be ri, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na do ra Emi lia Fer nan des
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de 2002 (nº 920, de

2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio So ci e da de Se be ri
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Se be ri, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 817, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 28 de
abril de 2000, que re no va a con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que 1e vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rá dio So ci e da de Se be ri Ltda. (cf. fl.
192):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Fi den cio Fá bio Fa bris 42,18

João Car los Lo ren cet ti 16,87

Fre de ri co João Ce rut ti 15,66

Vil son Re na do Lo ren cet ti 9,66

Ou tros 6 aci o nis tas 15,63

To tal de Co tas 100

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Suas Câ ma ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
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ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 183, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio So ci e da de Se be ri
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos 
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re -
la to ra – Adir Gen til, Re la tor ad hoc – Adil Gen til –
Le o mar  Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car -
mo Alves – Arlin do Por to – Ri car do San tos – Te o -
tô nio Vi le la Fi lho – Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos –Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – 
Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy –  Ge ral do Cân di -
do – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 911, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 186, de
2002 (nº 1.248/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção
Pan ta nal S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Cam po Gran de, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 186, de 2002 (nº 1.248, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção
Pan ta nal S/C Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são de sons e ima gens na ci da de de Cam po Gran -
de, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 42, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 10 de
ja ne i ro de 2001, que ou tor ga con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Sis te ma de Co mu ni ca ção Pan ta nal S/C
Ltda. (cf. fl. 4):

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Sa u lo Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 186, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Sis te ma de Co mu ni ca -
ção Pan ta nal S/C Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con -
ces são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos – Ju vên cio da Fon se ca.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 186/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te –  Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor –  Val mir Ama ral – Adir Gen til –
Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car -
mo Alves – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –
Ro meu Tuma – Be ní co Sam pa io – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá –
Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy  – Ma ri na Sil va –
Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.
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§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 912, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 191, de
2002 (nº 1.053/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ca ra ú bas, Esta do do Rio 
Gran de do Nor te.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 191, de 2002 (nº 1.053, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca ra ú -
bas, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
508, de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

E a se guin te di re ção da Fun da ção Eli za be te Eli -
ta de Lima (cf. fls. 14/40):

· Di re tor Pre si den te Antô nia Gur gel da Nó bre ga Pe re i ra

· Di re tor Vice-Pre si den te Antô nia Gur gel de Lima

· Di re tor de Admi nis tra ção Clé ci da Gur gel de  Albu quer que

· Di re tor Fi nan ce i ro Davi Go mes da Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Ro ber to Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 191, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra. 

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 191/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te –  Ma ria do Car -
mo Alves, Re la to ra  – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro -
meu Tuma – Te o tô nio Vi le la Fi lho  – Chi co Sar to ri
– Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio –
Edu ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
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XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 913, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 192, de
2002 (nº 1.055/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál -
sa mo a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Bál sa mo, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 192, de 2002 (nº 1.055, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál sa mo a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Bál sa mo, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 493,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cul tu ral de Bál sa mo (cf. fl. 21):

· Pre si den te Oswal do No gue i ra
· Vice-Pre si den te Mar ce li no San chez
· 1º Se cre tá rio Luiz No gue i ra
· 2º Se cre tá rio José Avacyr Ma ri a ni
· 1º Te sou re i ro João Mu nhoz San ches
· 2º Te sou re i ro José Anto nio Za ne ti

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Vi val do Bar bo sa.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na unia sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 192, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
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ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral
de Bál sa mo aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te – Xico Sar to ri, Re la tor – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 192/02 na Re u -
nião de 4-09-02 os Se nho res Se na do res: Se na dor Ri -
car do San tos, Pre si den te; Se na dor Edu ar do Si que -
i ra Cam pos (ad hoc), Re la tor; Adir Gen til; Fran ce li -
no Pe re i ra; Le o mar Qu in ta ni lha; José Jor ge; Ma ria 
do Car mo Alves; Arlin do Por to; Te o tô nio Vi le la Fi -
lho; Chi co Sar to ri; Lú cio Alcân ta ra; Luiz Otá vio;
Ge ral do Cân di do; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 914, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 196, de
2002 (nº 1.119/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res
Ru ra is de São Ga bri el a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 
São Ga bri el, Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 196, de 2002 (nº 1.119, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru -
ra is de São Ga bri el a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de São Ga bri el, Esta do
da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.605,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
450, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art.
49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 196, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos
Pro du to res Ru ra is de São Ga bri el aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te –  Pa u lo Sou to, Re la tor –
Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 196/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te; Se na dor
Adir Gen til (ad hoc), Re la tor; Fran ce li no Pe re i ra;
Le o mar Qu in ta ni lha; José Jor ge; Ma ria do Car mo
Alves; Arlin do Por to; Te o tô nio Vi le la Fi lho; Edu ar -
do Si que i ra Cam pos; Chi co Sar to ri; Lú cio Alcân -
ta ra; Luiz Otá vio; Ge ral do Cân di do; Ro ber to Sa -
tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 915, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de
2002 (nº 1.230/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e TV La fa i -
e te Edu ca ti va e Cul tu ral para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Con se lhe i ro La fa i e te,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.829,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ato cons tan te do De cre to de 29 de no vem bro
de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da ção Rá dio e
TV La fa i e te Edu ca ti va e Cul tu ral para exe cu tar, pelo
pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o -
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Con se lhe i ro
La fa i e te, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

17516 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002842    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Vic Pi res Fran co, e
apro va ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis -
são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la 
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o -
nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Rá dio e
TV La fa i e te Edu ca ti va e Cul tu ral (cf. fl. 6):

· Pre si den te Sil mar Lo pes de Sou za

· Vice-Pre si den te   Si le ne Apa re ci da Lo pes de Sou za de Cas tro

· Di re to ra Admi nis tra ti va

e Fi nan ce i ra Fá ti ma Apa re ci da Vi e i ra de Sou za

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de -
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di -
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se -
na do Fe de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
APROVAÇÃO do ato de ou tor ga em exa me, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 197, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor. 

Assi nam o Pa re cer ao PDS Nº 197/02 na re u -
nião de 4-9-02 os Se nho res Se na do res: – Ri car do
San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor  – Val -
mir Ama ral – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Fran ce li no
Pe re i ra – Ro meu Tuma – Be ní cio Sam pa io –  Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me -
ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy – Ma ri na
Sil va – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

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

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o fu são.

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

DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº 4.117(*), 
de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as univr si da des bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do re gu la men to
dos ser vi ços de ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

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

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

PARECER Nº 916,  DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 201, de
2002 (nº 1.278/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La -
zer e Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti -
ca de Nu po ran ga a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri
Re la tor: ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 201, de 2002 (nº 1.278, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre -
te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de Nu po ran ga a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Nu po ran ga, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 655,
de 19 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Cul tu ra, La zer e Entre te ni men to da Estân cia
Cli má ti ca de Nu po ran ga (cf. fl. 44):

· Pre si den te Irma Rin con Du ar te

· Vice-Pre si den te Mil co Ro dri go Za gat to Pin to

· 1º Te sou re i ro Ever ton do Nas ci men to

· 2º Te sou re i ro Pe dro Uri as Du ar te

· Se cre tá ria Exe cu ti va Eli a na Apa re ci da Du ar te
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Jor ge Pi nhe i ro.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta -
be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do 
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se -
rem cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem
como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem
ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis -
são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 201, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul -
tu ra, La zer e Entre te ni men to da Estân cia Cli má ti ca de 
Nu po ran ga aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor –
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 201/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do -
res: Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor
Si que i ra Cam pos , Re la tor –  Adir Gen til –  Le o mar
Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves,
Arlin do Por to – PTB – Fran ce li no Pe re i ra –  Te o tô -
nio Vi le la Fi lho – Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra –
Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio –  Ge ral do Cân di do – 
Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 917, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 205, de
2002 (nº 1.444/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são a Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Gu a ra bi ra, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 205, de 2002 (nº 1.444, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são a Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Gu a ra bi ra, Esta do da 
Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 442,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Gu a ra bi ra FM Ltda. (cf. fl. 6):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
· Car los Antô nio da Cos ta 1.400
· Ro ber to Ra ni e ri de Aqui no Pa u li no    600
To tal de Co tas 2.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como

pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 205, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Gu a ra bi ra FM
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela A pro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 205/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Pre si den te:  Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Adir Gen til (ad hoc); Mar lu ce Pin to; Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge; Ma ria do Car mo
Alves; Arlin do Por to; Fran ce li no Pe re i ra; Jo nas Pi -
nhe i ro; Ro meu Tuma; Te o tô nio Vi le la Fi lho; Edu ar -
do Si que i ra Cam pos; Chi co Sar to ri; Lú cio Alcân -
ta ra; Luiz Otá vio; Ge ral do Cân di do; Ro ber to Sa -
tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 918, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 207, de
2002 (nº 1.288/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção
Ci da de da Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Po lo -
ni, Esta do de São Pa u lo.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 207, de 2002 (nº 1.288, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni ca ção Ci da de da
Paz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Po lo ni, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 777,
de 20 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Cul tu ra 
e Co mu ni ca ção Ci da de da Paz (cf. fls. 11/32):

· Pre si den te – Fer nan do Ori o val do Se nho ri ni
· Vice-Pre si den te – Fer nan do Cor rea de Andra de
· Di re tor Ju rí di co – Wal de nor Mon ta na ri Jú ni or
· Di re tor de Pro gra ma ção e Pro du ção – Má rio Lú cio
de Oli ve i ra
· Di re tor de Even tos e Di vul ga ção – Antô nio B. de
Oli ve i ra Por to
· Di re tor de Ope ra ções – Elá dio Mar ce lo Lá za ro de
Sou za
· Di re to ra Cul tu ral – Ma ria da Gra ça No boa
· Di re tor de Jor na lis mo – Ma u ro Po lo ni
· 1º Se cre tá rio – Clé rio Antô nio Fe doc ci
· 2ª Se cre tá ria – Re na ta Apa re ci da Za nin
· 1º Te sou re i ro – Apa re ci do Antô nio de Sou za
· 2º Te sou re i ro – Dis ma ir Fer re i ra da Sil va

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Her mes Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 207, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de raL fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Cul tu ra e Co mu ni -
ca ção ci da de da Paz aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi -
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na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 207/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do -
res: Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la to ra:
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves; Le o mar Qu in ta -
ni lha; José Jor ge; Arlin do Por to; Fran ce li no Pe re i -
ra; Jo nas Pi nhe i ro; Ro meu Tuma; Te o tô nio Vi le la
Fi lho; Edu ar do Si que i ra Cam pos; Chi co Sar to ri;
Lú cio Alcân ta ra; Edu ar do Su plicy; Ge ral do Cân di -
do; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 919, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 208, de
2002 (nº l.292/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cur ra is No vos, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la to ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 208, de 2002 (nº 1.292, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Cur ra is No vos a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cur ra is No vos, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 207,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos (cf.
fl. 28):

· Pre si den te – José Eri val do de Me de i ros
· Vice-Pre si den te – Ma no el Lo pes de Me de i ros
· 1º Se cre tá rio – Eve ral do Alves da Sil va
· 2ª Se cre tá ria – Ma ria Cé lia de Ma cê do
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· 1ª Te sou re i ra – Van de ni ta Bar bo sa da Sil va de
                           Me de i ros
· 2ª Te sou re i ra – Ma ria Ima cu la da de Ma cê do

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Mar çal Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 208, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra de Cur ra is No vos aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e Le ga is para ha bi li tar-se à
au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 208/02 na Re u -
nião de 4-09-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Adir Gen til (ad hoc); Na bor Jú ni or; Wal -
deck Orné las; Fran ce li no Pe re i ra; Le o mar Qu in ta -
ni lha; Jo nas Pi nhe i ro; José Jor ge; Ro meu Tuma;
Ma ria do Car mo Alves; Arlin do Por to; Edu ar do Si -
que i ra Cam pos; Chi co Sar to ri; Te o tô nio Vi le la Fi -
lho; Lú cio Alcân ta ra; Luiz Otá vio; Ge ral do Cân di -
do; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 920, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 214, de
2002 (nº 1.204/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de 
Ca cim ba de Den tro a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca -
cim ba de Den tro, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 214, de 2002 (nº 1.204, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Ca cim ba de Den tro a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca cim ba de Den tro,
Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 521,
de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a Le gis la -
ção ap 1i cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca cim ba de Den tro (cf. fl. 9):

· Pre si den te Mô ni ca Lú cia Go mes de Sou sa

· Vice-Pre si den te So lan ge Cris ti na Go mes                                      

de Sou sa San tos

· Se cre tá rio José do Egi to Do min gos Fer nan des

· Te sou re i ra Gló ria de Fá ti ma Sou sa dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Suas Câ ma ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins -

tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são
de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 214, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Co mu ni tá rio de Ca cim ba de Den tro aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 214/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res:  Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te –  Se na dor 
Adir Gen til (ad hoc), Re la tor  – Mar lu ce Pin to – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro -
meu Tuma – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Chi co Sar to ri – 
Lú cio Alcân ta ra – Luiz Otá vio – Ge ral do Cân di do –  
Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
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ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 921, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 218, de
2002 (nº 1.221/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria 
Ri a cho do Ca doz – Arc Ri a cho do Ca doz
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pal me i ra is, Esta do
do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 218, de 2002 (nº 1.221, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho
do Ca doz – Arc Ri a cho do Ca doz a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pal me i ra is,
Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 567,
de 18 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Ra di o -
di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho do Ca doz – Arc Ri a cho
do Ca doz (cf. fl. 27):

· Pre si den te Ama deu Olím pio Ca val can te Fi lho

· Vice-Pre si den te Ader son Luz Car va lho

· Se cre tá ria Ana Ca ro li na Te i xe i ra Fre i tas Car va lho

· Te sou re i ra Fer nan da Liz Sil va So a res

· Di re tor de Co mu ni ca ção Mar cus Vi ni ci us  Ca val can te Pi nhe i ro

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de sua re la to ra, a De pu ta -
da Lu i za Erun di na.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca
le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 218, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co -
mu ni tá ria Ri a cho do Ca doz – Arc Ri a cho do Ca doz
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io,
Re la tor.
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Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 218/02 na re u -
nião de 9 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa -
io, Re la tor – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio
Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 922, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 228, de
2002 (nº l.356/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rá dio Li ber da de de Pa ra na í ba
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Pa ra na í ba, Esta do de Mato
Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 228, de 2002 (nº 1.356, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Li ber da de de Pa ra na -
í ba Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra na í -
ba, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 752, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 271,
de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per mis são para a 
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Li ber da de de Pa ra na í ba Ltda. (cf. fl.
10):
Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção

• Va nes sa Mo ra is Agi Cor rêa  40.000

• Ja mil Fer raz de Ma ce do 40.000

To tal de Co tas  80.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Iris Si mões.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
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tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção no 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 228, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Li ber da de de Pa -
ra na í ba Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na -
mos pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 228/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon -
se ca, Re la tor – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro -
meu Tuma – Be ní cio Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Edu -
ar do Su plicy – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 923, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 229, de
2002 (nº 1.168/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu -
ni tá ria Ana Nu nes do Rêgo – ABACANR a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Por ta le gre, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Na bor Ju ni or
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo

Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 229, de 2002 (nº 1.168, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana
Nu nes do Rêgo – ABACANR a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Por ta le gre, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.439,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 401,
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de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, rios ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Be ne fi -
cen te, Artís ti ca Co mu ni tá ria Ana Nu nes do Rêgo –
ABACANR (cf. fls. 19/20):

· Pre si den te José Adal ber to Nu nes Rêgo

· Vice-Pre si den te José Au gus to de Fre i tas Rêgo

· Se cre tá ria Ci e na Ma ria Pa i va Dió ge nes Rêgo

· Te sou re i ra Ma ria do Rêgo Neta

· Se gun do Se cre tá rio Mar cos Au ré lio de Pa i va Rêgo

· Se gun do Te sou re i ro João Nu nes Jú ni or

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são 
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti -
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re -
cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Her mes
Par ci a nel lo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Ca sa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 229, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Be ne fi cen te, Artís ti -

ca Co mu ni tá ria Ana Nu nes do Rêgo – ABACANR
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, o pi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Na bor Ju ni or, Re la tor –
Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 229/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves, Re la to ra – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta ni lha
– José Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra
– Te o tô nio Vi le la Fi lho – Be ní cio Sam pa io  – Edu -
ar do Si que i ra Cam pos – Chi co Sar to ri – Lú cio
Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ge -
ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 924, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 234, de
2002 (nº 1.179/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são da Rá dio O Dia FM Ltda., para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de do
Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 234, de 2002 (nº 1.179, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são da Rá dio O Dia FM Ltda.,
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta -
do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.353,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 375,
de 24 de ju lho de 2000, que re no va a per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio O Dia FM Ltda. (cf. fl. 93):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
• Anto nio Ary de Car va lho 980.000
• Ari a ne Ta va res de C. Bas tos  20.000
To tal de Co tas     1.000.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 

da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Sa u lo Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 234, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio O Dia FM Ltda.,
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ger son Ca ma ta, Re la -
tor – Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 234/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Adir Gen til, Re la -
tor – Mar lu ce Pin to  – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin do Por to –
Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma – Te o tô nio Vi le -
la Fi lho – Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – Luiz
Otá vio –Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 925, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 239, de
2002 (nº 1.008/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, 
Cul tu ral e So ci al Me tró po le a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Andra di na, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 239, de 2002 (nº 1.008, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al Me tró po le a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

co mu ni tá ria na ci da de de Andra di na, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.225,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 107,
de 30 de ju lho de 1999, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al Me tró po le 
(cf. fl. 14):

· Pre si den te Adal vir Antô nio Me ne guet te

· Vice-Pre si den te Orlan do Apa re ci do Maf fei

· Se cre tá rio Ge né sio Char

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Mar çal Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 239, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral e So ci al Me tró po le aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au -
to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 239/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Su plicy, 
Re la tor – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o mar Qu -
in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves –
Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma
– Be ní cio Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu -
ar do Su plicy – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 926, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 240, de
2002 (nº 1.019/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras
“ACTF” a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Três Fron -
te i ras, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 240, de 2002 (nº 1.019, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF” a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Três Fron te i ras, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 381,
de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
de Três Fron te i ras “ACTF” (cf. fl. 68):

· Pre si den te Edi val do Ro gé rio Basi

· Vice-Pre si den te Ama u ri Bar bo sa de Alme i da

· Pri me i ra Se cre tá ria Cláu dia Re gi na Basi

· Se gun do Se cre tá rio Pe dro His sa no ri Ta ka ya ma

· Pri me i ra Te sou re i ra La u ra Ro me ro Basi

· Se gun da Te sou re i ra Ma ri mar Sa ra i va Vi e i ra
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Mar cos Afon so.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, ás for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na unia sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do ã aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha O PDS nº 240, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron -
te i ras “ACTF” aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
a pro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002 – 
Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 240/02 na re u -

nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, Re la tor – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta -
ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin -
do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Te o tô nio Vi le la Fi -
lho  – Lú dio Co e lho – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro
Jucá – Luiz Otá vio – Ge ral do Cân di do – Ro ber to
Saturnino.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima -
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 927, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 242, de
2002 (nº 1.047/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de Apo di/RN (ACAPORN) a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Apo di, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or
Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 242, de 2002 (nº 1.047, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de Apo di/RN (ACAPORN) a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Apo di, Esta do do
Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.438,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 432,
de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de Apo di/RN
(ACAPORN) (cf. fl. 25):

· Pre si den te Fá bio So a res Lins

· Vice-Pre si den te Fran cis co Lí dio dos San tos Pi nhe i ro

· 1° Te sou re i ro Fran cis co Vi a na de Pa i va

· 2º Te sou re i ro Fla vi a no Mo re i ra Mon te i ro

· 1º Se cre tá rio Alde ci Be zer ra Jú ni or

· 2° Se cre tá rio Ma ria So lan ge No ro nha e Sou sa

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ney Lo pes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Análi se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 242, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra de Apo di/RN (ACAPORN) aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002.  – 
Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 242/02 na re u -

nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo
Alves, Re la to ra ad hoc – Adir Gen til – Le o mar Qu -
in ta ni lha – José Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li -
no Pe re i ra –Te o tô nio Vi le la Fi lho – Be ní cio Sam -
pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Chi co Sar to ri
– Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su -
plicy – Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

Art. 49. é da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -
so Na ci o nal:

....................................................................................
 XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 928, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 243, de
2002 (nº 1.052/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre -
moz a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Extre moz, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo

Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 243, de 2002 (nº 1.052, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Extre moz, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 506,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Rá dio Co -
mu ni tá ria de Extre moz (cf. fl. 10):

· Pre si den te Wag ner Asper da Sil va

· Te sou re i ro José Wal ber Câ ma ra

· Se cre tá ria Fran cis ca Ne u ma Câ ma ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Ney Lo pes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Ca sa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 243, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria
de Extre moz aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –  
Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 243/02 na Re u -

nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te –  Ma ria do Car mo 
Alves, Re la to ra  ad hoc – Adir Gen til – Le o mar Qu -
in ta ni lha – José Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li -
no Pe re i ra –  Te o tô nio Vi le la Fi lho  – Be ní cio Sam -
pa io – Chi co Sar to ri – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro
Jucá  – Edu ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di do – Ro -
be to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi -
nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 929, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 245, de
2002 (nº 1.218/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco la de Rá -
dio São José do Vale do Rio Pre to
(ACERSJ) a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José 
do Vale do Rio Pre to, Esta do do Rio de
Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 245, de 2002 (nº 1.218, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco la de Rá dio São

José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ) a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São José 
do Vale do Rio Pre to, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.710,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria n° 561,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria e Esco la de Rá dio São José do Vale do Rio Pre to 
(ACERSJ) (cf. fl. 6):

• Di re tor Pre si den te Fá bio Me i re les Gu er ra

• Di re tor Vice-Pre si den te Ange la Cris ti na Bap tis ta

• Di re tor de Co mu ni ca ção Mar ce lo Me i re les Gu er ra

• Di re tor Se cre tá rio Ma u rí cio Bar bo sa Pas sos

• Di re tor Te sou re i ro Ra quel la va res Sil ve i ra

• Di re tor 1° Su plen te Luiz Fer nan do Pin to da Mot ta

• Di re tor 2° Su plen te Arnal do San tel mo Bar ros

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Ro ber to Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
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ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 245, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco -
la de Rá dio São José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ)
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – 
Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 245/02 na re u -

nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Cân di -
do, Re la tor – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu
Tuma – Be ní cio Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz
Otá vio – Edu ar do Su plicy – Ma ri na Sil va. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 930, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 247, de
2002 (nº 1.312/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à So ci e da de Rá dio AM Fron -
te i ra Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Co rum bá, Esta do de Mato Gros so
do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 247, de 2002 (nº 1.312, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à So ci e da de Rá dio AM Fron -
te i ra Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de Co rum bá, Esta do
de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 535, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 4 de
ju nho de 2001, que ou tor ga con ces são para a ex plo -
ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do 
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to So ci e da de Rá dio AM Fron te i ra Ltda. (cf. fl.
11):
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Nome do Só cio Co tis ta  Co tas de Par ti ci pa ção

· Alber to de Me de i ros Gu i ma rães 10.000

· Ala or Flo res da Cos ta 10.000

To tal de Co tas 20.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são 
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti -
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re -
cer fa vo rá vel de sua re la to ra, a De pu ta da Nair Xa vi -
er Lobo.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 247, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de So ci e da de Rá dio AM
Fron te i ra Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da con ces são, 
opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 247/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da
Fon se ca, Re la tor –  Val mir Ama ral – Adir Gen til –
Le o mar Qu in ta ni lha – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor -
ge – Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Arlin -
do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –  Be ní cio Sam pa io

– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra –
Luiz Otá vio – Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá  – Edu -
ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 931, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de
2002 (nº 1.481/2001, na Câ ma ra dos De pu -
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ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Extre ma Co mu ni ca ções FM
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Extre ma, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de 2002 (nº 1.481, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Extre ma Co mu ni ca ções FM
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Extre ma, Esta -
do de Mi nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 997, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 423,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Extre ma Co mu ni ca çães FM Ltda. (cf.
fl. 12):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

· Mo zart Onis to 550

· Be ne di to José de To le do Fi lho 550

·Edu ar do José de To le do 200

· Luiz Car los Ber ga min 200

To tal de Co tas 1.500

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Arol de de Oli ve i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -

za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 248, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Extre ma Co mu ni ca -
ções FM Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to, Re la tor. 

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 248/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te – Arlin do Por to,
Re la tor –  Val mir Ama ral – Adir Gen til – Le o mar Qu -
in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Fran ce li no Pe re i ra –  Be ní cio Sam -
pa io – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta -
ra – Luiz Otá vio – Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá  –
Edu ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze 
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 932, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 251, de
2002 (nº 1.615/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia.

Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 251, de 2002 (nº 1.615, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio 
Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Por to Ve lho,
Esta do de Ron dô nia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -

gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 438,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rede Vi tó ria Ré gia de Rá dio Ltda. (cf. 
fl. 9):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

· Auta de Oli ve i ra Alves 10.080

· Hen ri que Mar tins da Sil va 1.260

· Ma ria Eli za beth Ro cha de Sou za 1.260

To tal de Co tas 12.600

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Luiz Pla uhy li no.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PSD nº 251, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rede Vi tó ria Ré gia de
Rá dio Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na -
mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
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Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la -
tor – Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 251/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te – Adir Gen til, Re -
la tor ad hoc  – Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge –
Ma ria do Car mo Alves – Arlin do Por to – Fran ce li -
no Pe re i ra –  Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro meu Tuma – Ro me ro Jucá  – Edu ar do Su plicy –
Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 933, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de
2002 (nº 1.214/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Par que Ama zô -
nia a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Go iâ nia, Esta do 
de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 258, de 2002 (nº 1.214, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Par que Ama zô nia a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Go iâ nia, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 551,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Par que Ama zô nia (cf. fl. 33):

• Pre si den te Jar bas Fre i tas No va is
• Vice-Pre si den te Hér cu les Ben to da Sil va
• Se cre tá rio Cé lio de Car va lho Sil va
• Te sou re i ra Ira cil da Vaz Fe li pe

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Vic Pi res Fran co.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 258, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Par que
Ama zô nia aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor
– Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 258/02 na re u -
nião de 4-9-02 os Se nho res Se na do res  Ri car do
San tos, Pre si den te; Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re -
la tor (ad hoc) Adir Gen til – Le o mar Qu in ta ni lha –
Ma ria do Car mo Alves – Arlin do Por to, Fran ce li no
Pe re i ra, Te o tô nio Vi ve la Fi lho – Chi co Sar to ri – Lú -
cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio –  Ge -
ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER  Nº 934, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 259, de
2002 (nº 1.252/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de San ta Ma ria/RN
ACCCSM/RN a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na do ra Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 259, de 2002 (nº 1.252, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
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de San ta Ma ria/RN ACCCSM RN a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Ma -
ria, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 261, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria no 734,
de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de San ta Ma ria/RN
ACCCSM/RN (cf. fl. 18):

• Pre si den te       Ema nu el Cam pos Se a bra Jú ni or

• Vice-Pre si den te Thays Cam pos Se a bra

• Pri me i ra Se cre tá ria  Ana il za Mar ques da Sil va Dias

• Se gun do Se cre tá rio  Eli e nil son Mar ques da Sil va

• Pri me i ro Te sou re i ro Pa u lo Hen ri que Cam pos Se a bra

• Se gun do Te sou re i ro Ema nu el Cam pos Se a bra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Dr. Hé lio.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 259, de 2002, evi den cia o

cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra de San ta Ma ria/RN
ACCCSM/RN aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002.  –
Ri car do San tos, Pre si den te, Ma ri na Sil va, Re la to ra.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 259/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Ma ri na Sil va, Re la -
to ra – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta -
ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin do 
Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma – Be ní cio
Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do
Su plicy – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.
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§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 935, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 261, de
2002 (nº 978/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti -
co, Cul tu ral e So ci al de San ta Alber ti na a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de San ta Alber ti na, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 261, de 2002 (nº 978, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral
e So ci al de San ta Alber ti na a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San ta Alber ti na,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 494,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e So ci al de San ta Alber -
ti na (cf. fl. 75):

• Pre si den te Sér gio Luiz Ve i ga

• Vice-Pre si den te Luiz Do ni ze te Gil

• Se cre tá rio Ono fre Antô nio Lom bar di Cag nin

• Vice-Se cre tá rio José Eu ri co da Sil va

• Te sou re i ro Se bas tião Ba tis ta da Sil va

• Vice-Te sou re i ro Sér gio Ja co mi ni

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Bis po Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que
ou tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au -
to ri za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di -
fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do
art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer,
nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri -
té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992,
do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na
uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exi -
gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à
aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 261, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral e So ci al de San ta Alber ti na aten deu 
a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 261/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res.  –  Ri car do San tos, Pre si den te –  Ro meu Tuma,
Re la tor  – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta ni lha – José
Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –  Be ní -
cio Sam pa io – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Ma ria
do Car mo Alves – Luiz Otá vio – Lú cio Alcân ta ra –
Ro me ro Jucá  – Val mir Ama ral – Edu ar do Su plicy 
– Ge ral do Cân di do.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 936, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 265, de
2002 (nº 1.128/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra po zi nho
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Pi ra po zi nho, Esta do
de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 265, de 2002 (nº 1.128, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra po zi nho a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Pi -
ra po zi nho, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.689,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 545,
de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Pi ra po zi nho (cf. fl. 30):

• Di re tor Pre si den te Fran cis co de Assis Ra mos

• Di re tor de Pa tri mô nio Antô nio Cor de i ro de Sou za

• Di re tor Te sou re i ro Edi mar Bri gat ti

• Di re tor Cul tu ral Gil mar Ber nar di no de Sou za

• Di re tor Se cre tá rio Ma ria Lu i za Ba tis ta

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Íris Si mões.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.
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III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 265, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra -
po zi nho aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 265/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res Ri car do San tos, Pre si den te; Ro meu Tuma, Re -
la tor, Val mir Ama ral, Adir Gen til – Le o mar Qu in ta -
ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin -
do Por to – Fran ce li no Pe re i ra,  Be ní cio Sam pa io –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro -
me ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy – Ge -
ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 937, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 266, de
2002 (nº 1.132/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Sapé, Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 266, de 2002 (nº 1.132, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sapé, Esta do
da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 682,
de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Rá dio Co mu ni tá ria
Sapé FM (cf. fl. 15):

• Di re tor Pre si den te Ca mi lo de Lé lis Lins

• Vice-Pre si den te Ro mo al do Ba tis ta dos San tos

• Se cre tá rio-Ge ral Vi tal Bar bo sa de Lima

• Se gun do Se cre tá rio Se ve ri no Pes soa da Sil va
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• Te sou re i ro Eli ze te Go mes da Sil va

• Di re tor de Ope ra ções Mar cos Antô nio da Sil va

• Vice-Di re tor de Ope ra ções Mar cos Antô nio Pe re i ra de Andra de

• Di re tor de Cul tu ra Jo a ci de Bri to San ti a go

• Vice Di re tor de Cul tu ra Se ve ri no José Eli seu

• Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al Ada il ton Jú lio José do Nas ci men to

• Vice-Di re tor de Co mu ni ca ção So ci al João Be zer ra da Sil va

• Di re tor de Pa tri mô nio Rob son Gu e des de Vas con ce los

• Di re tor Ju rí di co Arna ud Sil va Cos ta

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta -
do Mar cos de Je sus.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca
le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 266, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Rá dio Co mu ni tá ria Sapé FM
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção
do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori -
gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ney Su as su na, Re la tor
– Adir Gen til,  Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 266/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res. –  Ri car do San tos, Pre si den te –  Adir Gen til,
Re la tor  ad hoc  – Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge 
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –  Luiz Otá vio
– Te o tô nio Vi le la Fi lho  – Chi co Sar to ri – Ro meu
Tuma – Ro ber to Sa tur ni no – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Mar lu ce Pin to – Ge -
ral do Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
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PARECER Nº 938, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de
2002 (nº 1.160/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que ou tor ga con -
ces são à RBN - Rede Bra sil Nor te de Co -
mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Pos se. Esta do de Go iás.

Re la tor:Se na dor Ma u ro Mi ran da
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de 2002 (nº 1.160, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te de 
Co mu ni ca ção Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pos se,
Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.504,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 11 de
ou tu bro de 2000, que ou tor ga con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to RBN  –  Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca -
ção Ltda. (cf fl. 13):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Ales san dro de Assis Go mes 2.500

• Antô nio Elo i sio de Sou za 2.500

To tal de Co tas 5.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Val de ci Pa i va.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 267, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de RBN – Rede Bra sil Nor -
te de Co mu ni ca ção Ltda. aten deu a to dos os re qui si -
tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da
con ces são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te, Ma u ro Mi ran da, Re la tor,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 267/02 na re u nião 
de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos; Adir Gen til –
Le o mar Quin ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car -
mo Alves – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra, Te -
o tô nio Vi le la Fi lho –  Chi co San to ri – Lú cio Alcân -
ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio, Ge ral do Cân di -
do, Ro ber to Sa tur ni no 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
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....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 939, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 268, de
2002 (nº 1.165 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi -
men to Co mu ni tá rio da Rua Nova – Be lém 
– PB a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Be lém, Esta do
da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 268, de 2002 (nº 1.165, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá -
rio da Rua Nova – Be lém – PB a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém, Esta do da Pa -
ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 342, de 17 de ju -
lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o -
di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Adecon Asso ci a ção
de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio da Rua Nova Be -
lém – PB (cf. fl. 25):

• Pre si den te      Fran cis co de Assis Por pi no dos San tos

• Vice-Pre si den te osé Flo ren ti no de Alme i da

• Se cre tá ria Rita de Cás sia Fer re i ra de Melo

• Te sou re i ra Te re zi nha Fran cis co da Cos ta

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Babá.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha O PDS nº 268, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a ADECON – Asso ci a ção de De -
sen vol vi men to Co mu ni tá rio da Rua Nova – Be lém –

17548 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002874    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PB aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro -
va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis -
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te, Ney Su as su na, Re la tor –
Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 268/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res.  –   Ri car do San tos, Pre si den te  –   Adir Gen til,
Re la tor ad hoc  –  Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge 
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –  Te o tô nio Vi -
le la Fi lho   –  Chi co Sar to ri  –  Luiz Otá vio  –  Ma ria
do Car mo Alves  –  Mar lu ce Pin to  –  Ro meu Tuma 
–  Ro ber to Sa tur ni no  –  Edu ar do Si que i ra Cam pos 
– Lú cio Alcân ta ra – Ge ral do Cân di do.

 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº  , DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 268, de
2002 (nº 1.165 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi -
men to Co mu ni ca ção da Rua Nova – Be -
lém – PB a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém,
Esta do da Pa ra í ba.

Re la tor: Se na dor Ney Su as su na
Re la tor ad hoc: Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 268, de 2002 (nº 1.165, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a ADECON – Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio da Rua Nova – Be lém – PB a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Be lém,
Esta do da Pa ra í ba.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.440,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 342,
de 17 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

PARECER Nº 940, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 190, de
2002 (nº 1.011 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à W.H.Z Empre sa Jor na lís ti ca
e de Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
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qüên cia mo du la da na ci da de de Ma cau,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 190, de 2002 (nº 1.011, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à W.H.Z. Empre sa Jor na lís ti ca
e de Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ma cau, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.102,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
287, de 20 de ju nho de 2000, que ou tor ga per mis -
são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so -
no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to WHZ Empre sa Jor na lís ti ca e de Ra di o di -
fu sâo Ltda. (cf. fl. 14):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

· Tha les de Na var ro Vil lar  6.000

· Mar co Antô nio Cha ves Pi nhe i ro Lo pes 6.000

· Ce les te Ma ria de Me ne zes Sou za  3.000

To tal de Co tas 15.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do José Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -

le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 190, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de WHZ Empre sa Jor na lís -
ti ca e de Ra di o di fu são Ltda., aten deu a to dos os re -
qui si tos téc ni cos e le ga is rara ha bi li tar-se à ou tor ga
da per mis são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de, De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra. 

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 190/02 na re u nião 
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res:
Pre si den te Ri car do San tos – Re la to ra Ma ria do Car -
mo Alves, Mar lu ce  Pin to, Le o mar Qu in ta ni lha –
José Jor ge – Ma ria  do Car mo Alves – Arlin do Por -
to – Ro meu Tuma – Fran ce li no Pe re i ra – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro
Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Cân di do. 

PARECER Nº 941, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de
2002 (nº 1.187 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
de Pre si den te Pru den te Ltda., para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Pre si den te Pru -
den te, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to

de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de 2002 (nº 1.187, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra
de Pre si den te Pru den te Ltda., para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo.
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Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.433,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 27, de
18 de mar ço de 1999, que re no va a per mis são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter -
mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Di fu so ra de Pre si den te Pru den te
Ltda. (cf. fl. 102):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

· Ulysses New ton Fer re i ra Jú ni or 1.558

· Ger ma no Fer re i ra Co e lho 1

· The re zi nha Denny Ra manz zi ni Fa gun des 1

To tal de Co tas 1.560

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Gi val do Ca rim bão.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 213, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a en ti da de Rá dio Di fu so ra de Pre si den te Pru -

den te Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni co e le ga -
is para ha bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma ria do Car mo Alves,
Re la tor.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 190/02 na re u nião 
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res:
Pre si den te Ri car do San tos – Re la to ra Ma ria do Car -
mo Alves, Mar lu ce  Pin to, Le o mar Qu in ta ni lha –
José Jor ge – Ma ria  do Car mo Alves – Arlin do Por -
to – Ro meu Tuma – Fran ce li no Pe re i ra – Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro
Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Cân di do. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
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§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 942, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de
2002 (nº 1.208/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Prin ce sa do Vale
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Açu, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de 2002 (nº 1.208, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são da Rá dio Prin ce sa do Vale
Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Açu, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.679,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te do de cre to de 11 de
ou tu bro de 2000, que re no va a con ces são para a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos 
do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Prin ce sa do Vale Ltda. (cf. fl. 111):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

· Mil ton Mar ques de Me de i ros 63.250

· João Leô ni das M. Jú ni or 17.720

· Ri car te Le gí ti mo Bar bo sa 4.720

· Ou tros 6 aci o nis tas 14.310

To tal de Co tas 100.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis -
são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se -
guiu o pa re cer fa vo rá vel de seu Re la tor, o De pu ta -
do Már cio For tes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 216, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Prin ce sa do Vale
Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos 
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te; Ma ria do Car mo Alves,
Re la to ra.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 216/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do -
res: Pre si den te Ri car do San tos, Re la to ra – Ma ria do
Car mo Alves, Mar lu ce Pin to – Le o mar Qu in ta ni lha
– José Jor ge – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra,
Ro meu Tuma – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra,Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do
Su plicy – Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 943, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 269, de
2002 (nº 1.242/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe -
dre i ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pe dre i ra, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 269, de 2002 (nº 1.242, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i ra a exe -

cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pe dre i ra, Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
578, de 22 de se tem bro de 2000, que au to ri za a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Pe dre i ra (cf. fls. 435/436):

· Di re tor Pre si den te Nilo Ro ma no Cor si

· Vice-Pre si den te Car los Ro ber to da Sil va

· 1º Te sou re i ro Anto nio Ni co let ti

· 2º Te sou re i ro José Dé cio De ren di

· 1º Se cre tá rio Fran cis co da Sil va

· 2º Se cre tá rio Pa u lo Mar cos Ba ta gli o li

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Léo Alcân ta ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 269, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
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so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria
de Pe dre i ra aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – 
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 269/02 na Re u -
nião de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Edu ar do Su plicy ,Val mir Ama ral, Adir Gen -
til – Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do
Car mo Alves - Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra –
Ro meu Tuma – Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz
Otá vio  – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 944, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 270, de
2002 (nº 1.243/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za o
Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de São José do Bar re i -
ro, Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 270, de 2002 (nº 1.243, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za o Insti tu to São José do Bar re i ro de Cul tu ra a 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de São José do Bar re i ro, Esta do de São
Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.819,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
681, de 25 de ou tu bro de 2000, que au to ri za a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do
art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Insti tu to São José do
Bar re i ro de Cul tu ra (cf. fl. 17):

· Di re tor Pre si den te Mar ce lo Fa ria

· Di re tor Vice-Pre si den teE li se te Gon çal ves da Sil va de Oli ve i ra San tos

· Se cre tá rio Fi nan ce i ro  Zé lia Ma ria Fer re i ra da Sil va

· Se cre tá rio de Co mu ni ca ção Ma ria Au xi li a do ra da Sil va

· Se cre tá rio de Cul tu ra Fá bio José Nas ci men to Ri be i ro

· Se cre tá rio Adjun to Be ne di to Ba tis ta Go mes
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O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Val de ci Pa i va.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 270, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que o Insti tu to São José do Bar re i ro de
Cul tu ra aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala das Co mis sões, 4 de se tem bro de 2002,
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Re la tor. 

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº  267/02 na Re u -
nião de 04-09-2002 os se nho res Se na do res:

Pre si den te Se na dor Ri car do San tos  Re la tor,
Se na do ra Ma ria do Car mos Alves (ad hoc) PFL,
Adir Gen til – Le o mar Qin ta i lha – José Jor ge – Ma -
ria do Car mo Alves – Arlin do Por to, PTB, Blo co
(PSDB/PPB), Be ní cio Sam pa io  –  Edu ar do Si que i -
ra, Cam pos  –   Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá –
Luiz Otá vio – PPB, Blo co de Opo si ção (PT – PDT –
PPS), Ma ri na Sil va  –   Ge ral do Cân di do - PT, pos si -
ble, Ro ber to Sa tur ni no – PT.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 945, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 271, de
2002 (nº 1.264/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ita guaí, Esta do do Rio
de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do
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I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 271, de 2002 (nº 1.264, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Ci da de His tó ri ca de Ita guaí a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita -
guaí, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 734, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 53, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Ci da de His -
tó ri ca de Ita guaí (cf. fl. 29):

· Pre si den te João Lind ner Neto

· Se cre tá rio                                   Ho ra cio Alber to Pe re i ra Pes soa

· Te sou re i ro Ra u li no Cer ca to

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Luiz Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 271, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -

so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Ci da de His tó ri ca de
Ita guaí aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 271/02 na Re u -
nião de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos, Re la tor: 
Ge ral do Cân di do, Wal mir Ama ral, Adil Gen til, Le o -
mar Qu in ta ni lha, José Jor ge, Ma ria do Car mo
Alves, Arlin do Por to, Ju vên cio da Fon se ca, Fran -
ce li no Pe re i ra, Ro meu Tuma, Be ní cio Sam pa io,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio Alcân ta ra, Luiz
Ota vio, Edu ar do Su plicy, Ma ri na Sil va, Ge ral do
Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

17556 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002882    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 946, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 272, de
2002 (nº 1.268/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Fun da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do
Rio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pi res do Rio,
Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 272, de 2002 (nº 1.268, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Fun da ção Edu ca ti va e So ci al de Pi res do Rio a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pi res do Rio, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 814, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 116,
de 3 de abril de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ti va e 
So ci al de Pi res do Rio (cf fl. 16):

· Pre si den te Eli as Na var ro do Nas ci men to

 Vice-Pre si den te Uydson Wle ces de Sou za

· Se cre tá ria Sal ma Re zen de Bas tos

· Te sou re i ro Jack Fi de lis da Sil va

· Di re tor Ju rí di co Uydson Wle ces de Sou za

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Oli ve i ra Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 272, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Edu ca ti va e So ci al de
Pi res do Rio aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re la tor
– Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 272/02 na re u nião 
de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos (ad hoc); Adir
Gen til – Le o mar Qin ta i lha – José Jor ge – Ma ria do
Car mo Alves - Arlin do Por to – PTB – Fran ce li no
Pe re i ra, Te o tô nio Vi le la Fi lho –  Chi co Sar to ri – Lú -
cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Ge -
ral do – Ro ber to Sa tur ni no 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te 
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri -
o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 947, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 273, de
2002 (nº 1.271 2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Cul tu ral e Artís ti co de Anahy a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Anahy, Esta do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 273, de 2002 (nº 1.271, de 2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral
e Artís ti co de Anahy a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de Anahy, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.354,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 323,
de 5 de ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º  am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de
Anahy (cf. fl. 18):

· Pre si den te Val de mar José Bosi

· Vice-Pre si den te                    Sil va na Gon çal ves Gross Laz za ret ti

· 1º Se cre tá rio Car los Anto nio Reis

· 2º Se cre tá rio  Ange la Apa re ci da Bon bar da

· 1º Te sou re i ro Dir ceu Bo ni at ti

· 2º Te sou re i ro Ede val do dos San tos

·• Di re tor Admi nis tra ti vo Adél cio Arman do dos San tos

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Áti la Lira.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na urna sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo 
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Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o
pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 273, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De -
sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Anahy aten deu
a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor –
Adir Gen til, Re la tor ad hoc. 

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 273/02 na re u nião 
de 4-9-02  os Se nho res Se na do res: Pre si den te: Se -
na dor Ri car do San tos; Re la tor: Se na dor Adir Gen til
(ad hoc)  – Le o mar Qu in ta ni lha  –  Fran ce li no Pe re -
i ra  –  José Jor ge  –    Ma ria do Car mo Alves  – 
Arlin do Por to – Edu ar do Si que i ra Cam pos  –  Be ní -
cio Sam pa io Chi co Sar to ri  –  Lú cio Alcân ta ra  – 
Ro me ro Jucá. Edu ar do Su plicy  –  Emí lia Fer nan -
des   –  Ge ral do Cân di do  – Ro ber to Sa tur ni no 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o naL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,

ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 948, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 274, de
2002 (nº 1.283/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i -
nó po lis – ACCI a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita i -
nó po lis, Esta do do Pi a uí.

Re la tor: Se na dor Fre i tas Neto
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos.

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 274, de 2002 (nº 1.283, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis –
ACCI a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita i nó po lis, Esta do do Pi a uí.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 745, de 12 de 
de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria de Ita i nó po lis – ACCI (cf. fl. 18):

· Pre si den te Ma ria José Este li ta de Je sus

· Vice-Pre si den te José Ino cên cio de Sou sa

· Se cre tá rio  Ze ni to Alves Fe i to sa Jú ni or

· Te sou re i ro  Ma no el Fer nan do de Oli ve i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Co ra u ci So bri nho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39 de 1992, do Se na do Fe de ral. 
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma -
ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces -
so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 274, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Ita i -
nó po lis – ACCJ aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e 
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4-9-02. – Ri car do San tos,
Pre si den te, Fre i tas Neto, Re la tor, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 274/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res: Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, Re la tor – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta -
ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin -
do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam pa io 
– Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – 
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Cân di do – Ro ber to Sa -
tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 949, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 275, de
2002 (nº 1.285/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
do Mu ni cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas -
RN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
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mu ni tá ria na ci da de de Tim ba ú ba dos Ba tis -
tas, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 275, de 2002 (nº 1.285, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Mu ni -
cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas - RN a exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Tim ba ú -
ba dos Ba tis tas, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 308, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 768, de 12 de de -
zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção do Mu ni cí pio de Tim ba ú ba dos
Ba tis tas - RN (cf. fl. 19):
• Pre si den te Ma ria de Fá ti ma Ara ú jo Ba tis ta

• Vice-Pre si den te Jú lio Pe re i ra de Ara ú jo

• Di re tor Pri me i ro Se cre tá rio Ma ria So lan ge dos San tos Ba tis ta

• Di re tor Se gun do Se cre tá rio Cris ti na Lú cia Fer nan des Ara ú jo

de Albu quer que

• Di re to ra Te sou re i ra Zil mar Ba tis ta de Ara ú jo

• Di re tor de Pa tri mô nio Antô nio Neto Dan tas

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, o De pu ta do José Ro cha.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -

gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do

Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 275, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção do Mu ni cí pio de Tim ba ú ba dos Ba tis tas -
RN aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar -se à au to ri za ção, opi na mos pela apro -
va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te; Be ní cio Sam pa io, Re la tor.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 275/02 na re u nião 
de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io; Val mir Ama ral; Adir
Gen til – Le o mar Qin ta i lha – José Jor ge – Ma ria do
Car mo Alves - Arlin do Por to Fran ce li no Pe re i ra,
Be ní cio Sam pa io , Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú -
cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Edu ar do Su plicy , Ro -
ber to Sa tur ni no 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Se tem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  11 17561

    887SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 950, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 277, de
2002 (nº 1.310 2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral e Eco ló gi ca de Pla -
nal to a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Pla nal to, Esta -
do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si -

que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 277, de 2002 (nº 1.310, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral e Eco ló gi ca de Pla nal to a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Pla nal to, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria no 325, de 5 de
ju lho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra -
di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral e
Eco ló gi ca de Pla nal to (cf. fl. 45):
• Pre si den te Ernes to Kaz mi erc zak

• Vice-Pre si den te So lon Lar ré Ro dri gues

• 1a Se cre tá ria Ne u sa Ma ria Lou ro Ca nep pa

• 2º Se cre tá rio Mo des to Ca me ra

• Di re tor Admi nis tra ti vo Ro bin son Kaz mi erc zak

• Di re tor Fi nan ce i ro Hi lá rio Le o pol do Hu ber

• Di re tor de Even tos, Di vul ga ção Ane te Te re zi nha Lüer sen

• Di re tor da Área Eco ló gi ca Se ra fim Tovo

• Di re tor da Área Cul tu ral Elvá dio José Pe drot ti

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fà -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Már cio Re i nal do
Mo re i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 277, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral e Eco ló gi ca
de Pla nal to aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
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Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Álva ro Dias, Re la tor  – 
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 277/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res: 

Pre si den te Ri car do San tos  –  Re la to ra Edu ar -
do Si que i ra Cam pos (ad hoc) Adir Gen til –  Le o -
mar Qu in ta ni lha  –  José Jor ge  –  Ma ria  do Car mo
Alves  –  Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní -
cio Sam pa io – Chi co Sar to ri  –  Lú cio Alcân ta ra  – 
Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di -
do – Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 951, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 280, de
2002 (nº 1.316/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral de
Eu ge nó po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Eu ge -
nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 280, de 2002 (nº 1.316, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral de
Eu ge nó po lis a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Eu ge nó po lis, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 211,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 280, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção no 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca -
rac te ri za do que a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Cul tu ral
de Eu ge nó po lis aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos
e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Pre si den te, Ri car do San tos Re la tor, Arlin do Por to.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 280/02 na re u nião 
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res:

Se tem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  11 17563

    889SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Pre si den te Ri car do San tos  –  Re la tor Arlin do Por -
to, Val mir Ama ral; Adir Gen til  –  Le o mar Qu in ta ni -
lha  –  José Jor ge  –  Ma ria  do Car mo Alves  – 
Arlin do Por to  –  Fran ce li no Pe re i ra  –  Ro meu
Tuma – Be ní cio Sam pa io – Lú cio Alcân ta ra  –  Ro -
me ro Jucá  –  Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy  –  Ma -
ri na Sil va 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 952, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 281, de
2002 (nº 1.318/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral da Área Ita qui-Ba -
can ga a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são 
co mu ni tá ria na ci da de de São Luís, Esta -
do do Ma ra nhão.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo no 281, de 2002 (nº 1.318, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção Cul tu ral da Área Ita qui-Ba can ga a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de São Luís, Esta do do Ma ra nhão.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al no 564, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria no 215,
de 18 de abril de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
da Área Ita qui-Ba can ga (cf. fls. 17/20v):
• Pre si den te Luís Au gus to da Sil va Nas ci men to;

• Vice-Pre si den te Oli var Ara ú jo Pi nhe i ro;

• 1ª Se cre tá ria So ri mar Sa bóia Amo rim;

• 2ª Se cre tá ria Ma ria Már cia Vi a na Ro dri gues;

• 1º Te sou re i ro João Ba tis ta dos San tos Oli ve i ra;

• 2º Te sou re i ro Jean Men des Gas par;

•Di re tor de Pa tri mô nio Pe dro Can ta nhe de Sil va;

• Vice-Di re tor de Pa tri mô nio Mi guel Arcân ge lo Pa che co Gar -

cês;

• Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al Car los Ro ber to Mar tins

dos San tos;

• Vice-Di re tor Cul tu ral e de Co mu ni ca ção So ci al João Ba tis ta

dos San tos Oli ve i ra.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, o De pu ta do Áti la Lira.

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju -
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 281, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral da Área Ita -
qui-Ba can ga aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te; Be ní cio Sam pa io, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 281/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res: 

Pre si den te Ri car do San tos  –  Re la tor Be ní cio
Sam pa io – Val mir Ama ral Adir Gen til  –  Le o mar Qu -
in ta ni lha  –  José Jor ge  –  Ma ria  do Car mo Alves  –  
Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio Sam -
pa io  –  Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân -
ta ra  –  Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ro ber to
Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 953, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 282, de
2002 (nº 1.319/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Pre fe i tu ra do Mu -
ni cí pio de Pi ra ci ca ba para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia 
mo du la da na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta -
do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 282, de 2002 (nº 1.319, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
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per mis são ou tor ga da à Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Pi -
ra ci ca ba para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pi ra ci ca ba,
Esta do de São Pa u lo.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 625, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 13, de 8 de fe ve -
re i ro de 2001, que re no va a ex plo ra ção de ca nal de ra di -
o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Fran cis tô nio Pin to.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 282, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Pre fe i tu ra do Mu ni cí pio de Pi ra ci -
ca ba aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à per mis são, opi na mos pela apro va -
ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo 
ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Su plicy, Re la tor.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 282/02 na re u nião 
de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor: Se -
na dor Edu ar do Su plicy; Val mir Ama ral, Adir Gen til –
Le o mar Qin ta i lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves - Arlin do Por to Fran ce li no Pe re i ra – Jo nas Pi -
nhe i ro – Ro meu Tuma – Be ní cio Sam pa io – Edu ar do 
Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá
– Luiz Otá vio – Ma ri na Sil va – Ge ral do Cân di do 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 954, DE 2002 

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 288, de
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2002 (nº 1.364/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra de La goa de Pe dras/RN a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de La goa de Pe dras, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 288, de 2002 (nº 1.364, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra 
de La goa de Pe dras/RN a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de La goa de Pe dras,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.670,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 510,
de 23 de agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra de La goa de Pe dras
RN (cf fl. 22):
• Pre si den te Ge ral do Ro cha Pon tes

• Vice-Pre si den te Se bas tião Gil van Fon tou ra

• Te sou re i ro José Ri va nal son

• 2º Te sou re i ro João Mar ques de Sena

• 1ª Se cre tá ria Ma ria Sel ma Maia Tho maz

• 2º Se cre tá rio Luiz Antô nio de Ma ce do

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Ger son Ga bri el li.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -

za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 288, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra de La goa de Pe dras/RN aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do
ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam pa io, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 288/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te – Be ní cio Sam -
pa io, Re la tor – Val mir Ama ral  – Adir Gen til – Le o -
mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo
Alves – Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní -
cio Sam pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio
Alcân ta ra – Ro me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ro -
ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................
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CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 955, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 290, de
2002 (nº 1.370/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi -
men to Artís ti co e Cul tu ral de Ro che do a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Ro che do, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo no 290, de 2002 (nº 1.370, de 2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri -
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co e Cul tu ral de Ro che do a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ro che do,
Esta do de Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
738, de 12 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex -
plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do

art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,  am bos
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ro -
che do (cf. fl. 14):
• Pre si den te Aney Alves Con ce i ção

• Vice-Pre si den te Ana Ma ria Mar tins Ro mu lo do

Nas ci men to

• Te sou re i ro Sér gio San to Rigo

• Pri me i ro Se cre tá rio  Wal de mir Lu cio Ro mu lo

• Se gun do Se cre tá rio José Anto nio Lu cio Lira

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Lu ci a no Zica.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 290, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De -
sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral de Ro che do aten -
deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li -
tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção do
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ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de  2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se -
ca, Re la tor.

 Assi nam o pa re cer ao PDS nº 290/02 na re u -
nião de 4-9-02 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca; Val mir Ama ral,
Adir Gen til - Le o mar Qu in ta ni lha –José Jor ge – 
Ma ria do Car mo Alves - Arlin do Por to - Fran ce li no
Pe re i ra - Ro meu Tuma – Be ní cio Sam pa io – Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro
Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy - Ma ri na Sil -
va - Ge ral do Cân di do 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

PARECER Nº 956, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 291, de
2002 (nº 1.374/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Nova Espe ran ça, Esta -
do do Pa ra ná.

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias.
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 291, de 2002 (nº 1.374, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de Je sus a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Nova Espe ran ça, Esta do do Pa ra ná.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 524, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 299,
de 21 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Sa gra do
Co ra ção de Je sus (cf. fls. 21/35):
• Pre si den te Oswal do Con ti e ro

• Vice-Pre si den te José Ercí lio Kre ling

• Di re to ra Se cre tá ria Vi vi an de Cás sia Fer ra rin Pas qui ni

• Di re tor Te sou re i ro Car los Alber to Pas qui ni

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, o De pu ta do Do mi ci a no Ca -
bral.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 291, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Sa gra do Co ra ção de
Je sus aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro -
va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te; Edu ar do Su plicy,
Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 291/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, Re la tor – Adir Gen til – Le o mar
Qu in ta ni lha – José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves
– Arlin do Por to – Fran ce li no Pe re i ra – Be ní cio
Sam pa io – Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – Ro -
me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Cân di do – 
Ro ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 957, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 292,
de 2002 (nº 1.377/2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra Por tal da Ser ra a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Bom Re ti ro, Esta do
de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 292, de 2002 (nº 1.377, de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Por tal
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da Ser ra a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Bom Re ti ro, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 564, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 148,
de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Co -
mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Por tal da
Ser ra (cf. fl. 18):
• Pre si den te Luiz Fer nan do Gar cia

• Vice-Pre si den te Vil ton Luiz Nu nes

• 1ª Se cre tá ria Ma ria de Lour des dos San tos

• 2º Se cre tá rio João Van der lei Mu niz

• 1º Te sou re i ro Vi cen te Ade mir Vi e i ra

• 2º Te sou re i ro Cé sar Sou za dos San tos

• 1º Di re tor de Pa tri mô nio Sa u lo Be sen

• 2ª Di re to ra de Pa tri mô nio Osmil da Te re sa Ce min

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Pi men tel Go mes.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção 
que acom pa nha o PDS nº 292, de 2002, evi den cia o 
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co -
mu ni ca ção e Cul tu ra Por tal da Ser ra aten deu a to -
dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se
à au to ri za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na
for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Adir Gen til, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 292/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te – Adir Gen til, Re -
la tor – Val mir Ama ral  – Le o mar Qu in ta ni lha – José 
Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin do Por to –
Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma – Be ní cio Sam -
pa io  – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta -
ra – Ro me ro Jucá – Luiz Otá vio – Edu ar do Su plicy
– Ge ral do Cân di do. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
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§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 958, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 294, de
2002 (nº 1.385/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami -
gos de Ta qua ra na a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ta qua ra na, Esta do de Ala go as.

Re la tor: Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho
Re la tor ad hoc: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 294, de 2002 (nº 1.385, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Ami gos de Ta -
qua ra na a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ta qua ra na, Esta do de Ala go as.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 624, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 139,
de 26 de mar ço de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º,  am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria e Ami gos de Ta qua ra na (cf. fl. 37):

• Pre si den te Alay Cor re ia de Amo rim

• Vice-Pre si den te Ra fa el Ro dri gues Cos ta

• Se cre tá rio José Gil ber to da Sil va

• Te sou re i ro Edval Sa vio Eli as Cos ta

• Di re tor Cul tu ral e da Co mu ni ca ção Mar ta Re gi na de Oli ve i ra Sil -va

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção  Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Bis po Wan der val.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens; nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 294, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul -
tu ral Ami gos de Ta qua ra na aten deu a to dos os re qui -
si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za -
ção, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Te o tô nio Vi le la Fi lho,
Re la tor – Adir Gen til, Re la tor ad hoc.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 294/02 na re u nião 
de 4-9-02 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te Se na dor Ri car do San tos; Re la tor
Se na dor Adir Gen til (ad hoc); Le o mar Qu in ta ni lha,
José Jor ge, Ma ria do Car mo Alves, Arlin do Por to,
Te o to nio Vi le la fi lho, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Chi co Sar to ri, Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Luiz
Ota vio, Ge ral do Cân di do, Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................
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SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são,
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 959, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 297,
de 2002 (nº 1.406/2001, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que au to -
ri za a Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al
de Ca i ru a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca i ru,
Esta do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las.
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo

Alves.

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 297, de 2002 (nº 1.406, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za

a Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al de Ca i ru a exe cu -
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ca i ru, Esta do da Ba hia.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 313, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 751, de 12 de 
de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cen tro de
Apo io So ci al de Ca i ru (cf. fl. 28):
• Di re tor Pre si den te Hil dé cio Antô nio Me i re les Fi lho

• Di re tor Vice-Pre si den te La fa i e te Brás Mi ran da da Sil va

• Di re tor Se cre tá rio Fer nan do Antô nio dos San tos

Bri to

• Di re tor Te sou re i ro Ri car do Pal ma do Ro sá rio

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Gil mar Ma cha do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção

que acom pa nha o PDS nº 297, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Fun da ção Cen tro de Apo io So ci al
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de Ca i ru aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le -
ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. Ri -
car do San tos, Pre si den te – Wal deck Orné las, Re la -
tor – Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra ad hoc .

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 297/02 na re u nião 
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res
Pre si den te, Ri car do San tos; Re la to ra Se na do ra Ma -
ria do Car mo Alves (ad hoc),  Adir Gen til, Le o mar
Qu in ta ni lha, José Jor ge, Arlin do Por to, Fran ce li no 
Pe re i ra, Te o tô nio Vi le la Fi lho, Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Chi co Sar to ri, Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro
Jucá, Edu ar do Su plicy, Ge ral do Cân di do, Ro ber to
Sa tur ni no

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi -
nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -

gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.
§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -

são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 960, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 299, de
2002 (nº 1.422/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca -
ção de Fru tal a exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fru tal,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 299, de 2002 (nº 1.422, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Fru tal, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis -
la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria de Co mu ni ca ção de Fru tal (cf. fl. 37):
• Di re tor Pre si den te Cris ti a ne Vi e i ra Oli ve i ra

• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro Sa ma ro ne Sou za Cos ta

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.

Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in -
for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
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ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto
Fru tal é uma das prin ci pa is ci da des do Triân gu lo 

Mi ne i ro, uma das mais ri cas re giões de Mi nas Ge ra is.
Com uma po pu la ção de 48 mil ha bi tan tes, dos qua is
18 mil de di ca dos às ati vi da des eco nô mi cas, es pe ci al -
men te à agro pe cuá ria, à in dús tria e aos ser vi ços, Fru -
tal des ta ca-se como um dos gran des pro du to res de
soja de Mi nas.

A ci da de sa li en ta-se tam bém pela ofer ta de edu -
ca ção, cul tu ra e en tre te ni men to à sua po pu la ção.
Além das vá ri as es co las dos cur sos bá si co e mé dio,
Fru tal tem três emis so ras de rá dio e nove jor na is.

Como ad mi ra dor de lon ga data do es for ço que
as li de ran ças po lí ti cas, em pre sa ri a is e co mu ni tá ri as
de Fru tal de sen vol vem em fa vor de seu pro gres so, é
com enor me sa tis fa ção que dou pa re cer fa vo rá vel à
ins ta la ção da quar ta emis so ra de rá dio do Mu ni cí pio,
es pe ci al men te por tra tar-se de uma rá dio edu ca ti va.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 299, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac te -
ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
de Fru tal aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro va ção 
do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi ná -
rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri car -
do San tos, Pre si den te; Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 299/02 na re u nião 
de 4-9-02, Se nho res Se na do res Pre si den te Ri car do
San tos,  Re la tor Fran ce li no Pe re i ra, Adir Gen til, Le -
o mar Qu in ta ni lha, José Jor ge, ária do Car mo
Alves, Arlin do Por to, Fran ce li no Pe re i ra, Ro meu
Tuma, Be ní cio Sam pa io, Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro
Jucá, Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa tur ni no

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 961, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 300, de
2002 (nº 1.426/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e
Ado les cen tes de Ca mo cim a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 300, de 2002 (nº 1.426, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido sos e Ado les cen tes 
de Ca mo cim a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria na ci da de de Ca mo cim, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 638, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 799,
de 28 de de zem bro de 2000, que au to ri za a ex plo ra -
ção de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49,
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XII, com bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti -
tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra aos au tos, dá con ta de que a pre sen te so -
li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de Pro -
te ção aos Ido sos e Ado les cen tes de Ca mo cim (cf.
fl. 7):
• Pre si den te  Osmun do Car ne i ro dos San tos

• Vice-Pre si den te  Fran cis co Co e lho Cruz

• 1º Se cre tá ria  Ma ria José Fer nan des

• 2º Se cre tá rio  Ade ral do Ro dri gues de Lima

• Te sou re i ra Ma ria Lu i za Fer nan des

• 2º Te sou re i ro Lin do mar Go mes Ba ta lha

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel 
de seu re la tor, o De pu ta do Gas tão Vi e i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral.
Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções 
a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das
pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub -
me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 300, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção de Pro te ção aos Ido -
sos e Ado les cen tes de Ca mo cim aten deu a to dos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri -
za ção, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te,  Re gi nal do Du ar te, Re la -
tor, Lú cio Alcân ta ra, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 300/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta -
ra, Re la tor  – Adir Gen til – Le o mar Qu in ta ni lha –
José Jor ge – Ma ria do Car mo Alves – Arlin do Por -
to – Fran ce li no Pe re i ra – Ro meu Tuma – Te o tô nio
Vi le la Fi lho – Be ní cio Sam pa io  – Edu ar do Si que i -
ra Cam pos – Chi co Sar to ri – Lú cio Alcân ta ra – Ro -
me ro Jucá – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Cân di do – 
Ro ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.
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§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 962, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 301, de
2002 (nº 1.427/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni -
tá rio Fe li pen se a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fe li pe
Gu er ra, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 301, de 2002 (nº 1.427, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio Fe li -
pen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Fe li pe Gu er ra, Esta do do Rio Gran de do
Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 638, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 67, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção de De sen -
vol vi men to Co mu ni tá rio Fe li pen se (cf. fl. 22):
Pre si den te José Ail ton Cos ta

Vice-Pre si den te José Wan dil son de Oli ve i ra

1ª Se cre tá ria Re gi na Co e li Cos ta e Sil va

2ª Se cre tá ria Ma ria Dal va ci Ra ma lho

Te sou re i ro Braz Cos ta Neto

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá vel 
de seu re la tor, o De pu ta do Jo ni val Lu cas Jú ni or.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 301, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca -
rac te ri za do que a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co -
mu ni tá rio Fe li pen se aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to
le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te; Luiz Otá vio, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 301/02 na Re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do -
res.  –   Ri car do San tos, Pre si den te  –   Luiz Otá vio,
Re la tor  –    Ma ria do Car mo Alves – Adir Gen til  – 
Le o mar Qu in ta ni lha – José Jor ge – Arlin do Por to
– Fran ce li no Pe re i ra –  Be ní cio Sam pa io  –  Edu ar -
do Si que i ra Cam pos – Lú cio Alcân ta ra – Ma ri na
Sil va  –  Ro me ro Jucá   –  Ro meu Tuma  –  Val mir
Ama ral  –  Edu ar do Su plicy  – Ge ral do Cân di do. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 963, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 302, de
2002 (nº 1.430/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni -
tá ria a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Ca ta lão, Esta do 
de Go iás.

Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 302, de 2002 (nº 1.430, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção Co mu ni tá ria a exe -

cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ca ta lão, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 702, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 104,
de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção
de ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i -
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à di re ção da Asso ci a ção Rá dio
Clu be Opção Co mu ni tá ria (cf. fls. 51/116-136):
Pre si den te Eni val Ma me de Leão

Vice-Pre si den te Gu il ler mo Leô ni das C. Moya

1ª Se cre tá ria Mag da Va lé ria da Sil va

2ª Se cre tá rio Ro nal do da Sil va

1º Te sou re i ro Ada il son Fran cis co de Alme i da

2º Te sou re ir José Edson Antu nes

Di re tor de Co mu ni ca ção  João de Sou za Neto

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do San tos Fi lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Ca sa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con gres -
so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam
ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za ção para
que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de
sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às
for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu -
ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in -
ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres -
ta das e exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre -
ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta
Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 302, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Rá dio Clu be Opção
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Co mu ni tá ria aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e
le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. –
Ri car do San tos, Pre si den te – Ma u ro Mi ran da, Re -
la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 302/02 na Re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos (ad hoc); Adir
Gen til; Fran ce li no Pe re i ra; Le o mar Qu in ta ni lha;
José Jor ge; Ma ria do Car mo Alves; Arlin do Por to;
Chi co Sar to ri; Te o tô nio Vi le la Fi lho; Lú cio Alcân -
ta ra; Ro me ro Jucá; Luiz Otá vio; Ge ral do Cân di do;
Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 964, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 304, de
2002 (nº 1.435/2001, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Jor nal A Crí ti ca Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de São Ga bri el da Ca cho e i ra, Esta do do
Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor Na bor Jú ni or
Re la tor ad hoc: Se na do ra Ma ria do Car mo

Alves 

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 304, de 2002 (nº 1.435, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Rá dio Jor nal A Crí ti ca Ltda., 
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de São Ga bri el da Ca -
cho e i ra, Esta do do Ama zo nas.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 749, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 162,
de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Rá dio Jor nal A Crí ti ca Ltda. (cf. fl. 26):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

*Rita de Cás sia de Ara ú jo Cal de ra ro 9.672

*Te re za Cris ti na Cal de ra ro Cor rea  8.928

To tal de Co tas  18.600

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Bis po Ro dri gues.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Ca sa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 304, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a en ti da de Rá dio Jor nal A Crí ti ca
Ltda., aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. _ Ri -
car do San tos, Pre si den te – Na bor Jú ni or, Re la tor –
Ma ria do Car mo Alves, Re la to ra ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 304/02 na Re u nião
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la to ra: 
Se na do ra Ma ria do Car mo Alves (ad hoc); Fran ce -
li no Pe re i ra; Le o mar Qu in ta ni lha; José Jor ge;
Arlin do Por to; Edu ar do Si que i ra Cam pos; Chi co
Sar to ri; Te o tô nio Vi le la Fi lho; Lú cio Alcân ta ra; Be -
ní cio Sam pa io; Ro me ro Jucá; Edu ar do Su plicy;
Ge ral do Cân di do; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 965, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 305, de
2002 (nº 1.442/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o .ato que ou tor ga per mis -
são à Fun da ção Cul tu ral e Edu ca ti va Cô ne -
go João Par re i ras Vi la ça, para exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Car mo do Ca ju ru,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Arlin do Por to

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 753, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
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so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na -
do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te da Por ta ria nº 156, de 17 de se tem bro de
1999, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ti va Cô ne go João Par re i ras Vi la ça para exe cu tar, 
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Car mo do Ca ju ru, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Nos ter mos do art. 16, § 10, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con -
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, o De pu ta do José Ro cha, e apro va ção
da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti -
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je -
to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em 
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral e
Edu ca ti va Cô ne go João Par re i ras Vi la ça (cf. fl. 82):
• Di re tor Pre si den te  Car los Ander son da Sil va

• Se cre tá rio Cé lio Cor rêa da Cos ta

• Di re tor Admi nis tra ti vo e Fi nan ce i ro Ma ria Eli za be te da Sil va

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou -
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum -
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex -
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de -
pen de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di -
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se -

na do Fe de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de
ou tor ga e re no va ção de con ces são e per mis são
para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de 
edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº
236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e 
mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962,
que ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela 
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 305, de 2002.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te, Arlin do Por to, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 305/02 na Re u nião
de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to; Val mir Ama ral; Adir Gen til;
Fran ce li no Pe re i ra; Le o mar Qu in ta ni lha; Jo nas Pi -
nhe i ro; José Jor ge; Ro meu Tuma; Ma ria do Car mo 
Alves; Edu ar do Si que i ra Cam pos; Lú cio Alcân ta -
ra; Be ní cio Sam pa io; Ro me ro Jucá; Luiz Otá vio;
Edu ar do Su plicy; Ge ral do Cân di do; Ma ri na Sil va.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
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Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 966, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 307, de
2002 (nº 1.454/2001, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per -
mis são à Au ro ra Co mu ni ca ções Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bo -
ni to, Esta do de Mato Gros so do Sul.

Re la tor: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 307, de 2002 (nº 1.454, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Au ro ra Co mu ni ca ções Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Bo ni to, Esta do de
Mato Gros so do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.671,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 601,
de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga per mis são para 
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Au ro ra Co mu ni ca ções Ltda. (cf. fl. 5):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

• Marly Cor rea de Alme i da Ser ra  49.000

• Ale i des Brit to Lou re i ro 1.000

To tal de Co tas 50.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Sal va dor Zim bal -
di.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, 
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 307, de 2002, evi den -
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Au ro ra Co mu -
ni ca ções Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per mis -
são, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra 
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor.
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Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 307/02 na re u -
nião de 4 de se tem bro de 2002, os Se nho res Se na -
do res: Pre si den te Ri car do San tos; Re la tor Ju vên -
cio da Fon se ca ; Vil mar Ama ral –  Adir Gen til; Le -
o mar Qu in ta ni lha; José Jor ge; Ma ria  do Car mo
Alves; Arlin do Por to; Fran ce li no Pe re i ra; Ro meu
Tuma – Be ní cio Sam pa io; Edu ar do Si que i ra Cam -
pos; Lú cio Alcân ta ra; Ro me ro Jucá – Edu ar do
Su plicy;Ma ri na Sil va; Ge ral do Cân di do 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:

....................................................................................
XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 967, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 310, de
2002 (nº 1.498/2001, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Cul tu ral São Se bas tião a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Co im bra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 310, de 2002 (nº 1.498, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral São Se bas tião a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Co im -
bra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis -
la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Cul tu ral
São Se bas tião (cf. fls. 16/17):

• Di re tor Pre si den te João Du ar te de Re sen de.

• Di re tor Vice-Pre si den te Ja i me Bor ges Gar cia.

• Di re to ra 1ª Se cre tá ria Ma ria Ely Go mes Vi e i ra.

• Di re to ra 2ª Se cre tá ria Vera Lú cia Vi e i ra Andra de.

• Di re tor 1º Te sou re i ro José Antô nio Lo pes de Fre i tas.

• Di re tor 2º Te sou re i ro Nil da das Gra ças Vi e i ra.

• Di re tor de Espor tes e Co mu ni ca ção Nilo do Car mo Gon çal ves.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri -
za ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são 
so no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa
do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be -
le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do
Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de
in for ma ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem
cum pri das pela en ti da de pre ten den te, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru -
ir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Edu ca ção.
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III – Voto

Co im bra, lo ca li za do na Zona da Mata, é um dos
me no res mu ni cí pi os mi ne i ros, com ape nas 107 qui lô -
me tros qua dra dos. Sua po pu la ção, de 6,5 mil ha bi tan -
tes, de di ca-se, pri o ri ta ri a men te, às ati vi da des da agri -
cul tu ra e da pe cuá ria.

Por meio da ini ci a ti va da Asso ci a ção Cul tu ral
São Se bas tião, Co im bra terá sua pri me i ra emis so ra
de rá dio. Com a van ta gem de ser uma rá dio co mu ni tá -
ria, com for tes la ços e com pro mis sos vol ta dos à po -
pu la ção do mu ni cí pio.

É, por tan to, com gran de ale gria, que dou pa re -
cer fa vo rá vel à ins ta la ção de uma rá dio co mu ni tá ria
em Co im bra.

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 310, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Cul tu ral São Se bas -
tião aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela apro -
va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti -
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – 
Ri car do San tos, Pre si den te; – Fran ce li no Pe re i -
ra, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 310/02 na re u -
nião de 4-9-02 os Se nho res Se na do res: Pre si den te:
Se na dor Ri car do San tos Re la tor: Se na dor Fran ce li -
no Pe re i ra; Adil  Gen til; Le o mar Qu in ta ni lha; José
Jor ge; Ro meu Tuma; Ma ria do Car mo Alves; Arlin -
do Por to; Edu ar do Si que i ra Cam pos; Be ní cio
Sam pa io; Lú cio Alcân ta ra; Ro me ro Jucá; Edu ar do 
Su plicy; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são, 
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 968, DE 2002

Da Co mis são De Edu ca çãO, so bre o 
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 311, de
2002 (nº 1.549/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco -
ló gi ca Rio dos Bois a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ani cuns, Esta do de Go iás.

Re la tor: Se na dor Mauro Miranda
Re la tor ad hoc: Se na dor Edu ar do Si que i ra

Cam pos.

I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 311, de 2002 (nº 1.549, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco ló gi ca Rio
dos Bois a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Ani cuns, Esta do de Go iás.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.680, de
2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres -
so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 501, de 23 de 
agos to de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

17584 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002910    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cul tu ral e Eco ló gi ca Rio dos Bois (cf fl. 20):
• Pre si den te Jor ge José de Me ne zes

• Vice-Pre si den te Lu iz mar Alves de Lima

• Se cre tá rio Ulis ses Pin to de Fi gue i re do

• Te sou re i ro Ger ci ron Alves de Oli ve i ra

• Se gun do Te sou re i ro Re gi na Lú cia da Sil va Me ne zes

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Nár cio Ro dri gues.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -
ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma -
ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 311, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco -
ló gi ca Rio dos Bois aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002.– Ri -
car do San tos, Pre si den te, Ma u ro Mi ran da, Re la tor,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 311/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te; Edu ar do Si que i -
ra Cam pos, Re la tor; Adir Gen til; Le o mar Qu in ta ni -
lha; José Jor ge; Ma ria do Car mo Alves; Arlin do

Por to; Fran ce li no Pe re i ra; Te o tô nio Vi le la Fi lho;
Chi co Sar to ri; Lú cio Alcân ta ra; Ro me ro Jucá; 
Luiz Otá vio; Ge ral do Cân di do; Ro ber to Sa tur ni no.

 LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER N º 969, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 313, de
2002 (nº 1.554/01, na Câ ma ra dos De pu ta -
dos), que apro va o ato que au to ri za a
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Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da -
da nia FM a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria na ci da de de Ale xan dria, 
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam pa io

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 313, de 2002 (nº 1.554, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria Ci da da nia FM a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da -
de de Ale xan dria, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 733, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 90, de
22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º am bos da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção da Rá dio
Co mu ni tá ria Ci da da nia FM (cf fl. 45):
Pre si den te Ge ral do Antô nio da Cos ta Neto

Vice-Pre si den te José Iran Ara ú jo da Sil va

1ª Se cre tá ria Ma ria do So cor ro de Qu e i roz Sil va

 2º Se cre tá rio Fran cis co Ge nil son da Sil va

 1º Te sou re i ro Fran cis co Ge nil do da Sil va

 2º Te sou re i ro Jú lio Cé sar de Sou sa

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa vo rá -
vel de seu re la tor, o De pu ta do Gil ber to Kas sab.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -

ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma -
ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 313, de 2002, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re -
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá -
ria Ci da da nia FM aten deu a to dos os re qui si tos téc ni -
cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos 
pela Apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2000. – Ri -
car do San tos, Pre si den te, Be ní cio Sam pa io, Re la tor.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 313/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te; Be ní cio Sam pa io,
Re la tor; Val mir Ama ral ; Adir Gen til; Le o mar Qu in ta -
ni lha; José Jor ge; Ma ria do Car mo Alves; Arlin do
Por to; Fran ce li no Pe re i ra; Be ní cio Sam pa io ; Edu ar -
do Si que i ra Cam pos; Lú cio Alcân ta ra; Ro me ro
Jucá; Edu ar do Su plicy; Ro ber to Sa tur ni no.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
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§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 970, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 315, de
2002 (nº 1.604/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rede For tal de Co mu ni ca -
ções Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da -
de de Pe dra Bran ca, Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Re gi nal do Du ar te
Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 315, de 2002 (nº 1.604,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
ato que ou tor ga per mis são à Rede For tal de Co mu -
ni ca ções Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe dra
Bran ca, Esta do do Ce a rá.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 858,
de 2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº
268, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per mis são 
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art.
223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le -
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te à com po si ção aci o ná ria do em -
pre en di men to Rede For tal de Co mu ni ca ções Ltda.
(cf. fl. 3):

Nome do Só cio-Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Ro ber to Cos ta e Sil va 50

Ru bens Cos ta e Sil va 50

To tal de Co tas 100

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti -
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer 
fa vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Sal va dor Zim -
bal di.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -
ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma -
ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 315, de 2002, evi den -
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Rede For tal de
Co mu ni ca ções Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou tor ga da per -
mis são, opi na mos pela Apro va ção do ato, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re -
la tor – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor  ad hoc.

Assi nam o Pa re cer ao PDS nº 315/02 na re u nião
de 4 de se tem bro de 2002 os Se nho res Se na do res:

Ri car do San tos, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra,
Re la tor; Adir Gen til; Le o mar Qu in ta ni lha; José Jor -
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ge; Ma ria do Car mo Alves; Arlin do Por to; Fran ce li -
no Pe re i ra; Ro meu Tuma; Be ní cio Sam pa io ; Edu ar -
do Si que i ra Cam pos; Lú cio Alcân ta ra; Ro me ro
Jucá; Edu ar do Su plicy; Ro ber to Sa tur ni no. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 971, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 317,
de 2002 (nº 1.614/2002, na Câ ma ra dos

De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Empre sa de Co mu ni -
ca ção Inter na ci o nal Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
qüên cia mo du la da na ci da de de Ita jaí,
Esta do de San ta Ca ta ri na.

Re la tor: Se na dor Adir Gen til

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 317, de 2002 (nº 1.614, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga per mis são à Empre sa de Co mu ni ca ção
Inter na ci o nal Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ita jaí, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 993, de
2001, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con -
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 432,
de 7 de agos to de 2001, que ou tor ga per mis são para
a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre -
en di men to Empre sa de Co mu ni ca ção Inter na ci o nal
Ltda. (cf. fl. 7):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção

Nel son Fan tin 50.000

Lu ci a no da Sil va 50.000

To tal de Co tas1 100.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu Re la tor, o De pu ta do Pe dro Ca ne do.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con -
gres so Na ci o nal, dos atos do Po der Exe cu ti vo que ou -
tor gam ou re no vam con ces são, per mis são ou au to ri za -
ção para que se exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so -
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no ra e de sons e ima gens, nos ter mos do art. 223 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de cer, nes ta Casa do
Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos cri té ri os es ta be le ci -
dos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de -
ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na uma sé rie de in for ma -
ções a se rem pres ta das e exi gên ci as a se rem cum pri -
das pela en ti da de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta -
ção que acom pa nha o PDS nº 317, de 2002, evi den -
cia o cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das
na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi -
can do ca rac te ri za do que a en ti da de Empre sa de
Co mu ni ca ção Inter na ci o nal Ltda. aten deu a to dos
os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à ou -
tor ga da per mis são, opi na mos pela apro va ção do
ato, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo ori gi -
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 4 de se tem bro de 2002. – Ri -
car do San tos, Pre si den te; Adir Gen til, Re la tor.

Assi nam o pa re cer ao PDS nº 317/02 na re u nião 
de 4-9-2002 os Se nho res Se na do res:

Pre si den te: Se na dor Ri car do San tos; Re la tor:
Se na do ra Adir Gen til;  Wal mir Ama ral; Le o mar Qu -
in ta ni lha; José Jor ge; Ma ria do Car mo Alves;
Arlin do Por to; Fran ce li no Pe re i ra; Ro meu Tuma;
Be ní cio Sam pa io; Edu ar do Si que i ra Cam pos; Lú -
cio Alcân ta ra; Ro me ro Jucá; Luiz Ota vio; Edu ar do
Su plicy; Ge ral do Cân di do.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

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

XII  – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro -
go a ses são por cin co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor Chi co Sar to ri.

O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te nho
o pe no so de ver de re gis trar o que não me era lí ci to
re cu sar: o fa le ci men to do Pa dre Ro ma no da ci da de
de Ji-Pa ra ná, Esta do de Ron dô nia.

O Pa dre Ro ma no de i xou um exem plo de fé e
hu mil da de. Con si de ra do um ho mem de co ra ção
gran de, sem pre pro cu ra va de fen der as pes so as me -
nos fa vo re ci das. Era mu i to tran qüi lo, aco lhe dor, es ta -
va sem pre pre sen te nos even tos das co mu ni da des
ru ra is e era por de ma is co nhe ci do por agir como um 
ho mem gran de con se lhe i ro fa mi li ar, um gran de en si -
na dor dos prin cí pi os cris tãos, sem pre pro cu ran do
con for tar a to dos.

Ci da dão pro bo, exem plo para to dos os ron do ni en -
ses, o Pa dre Ro ma no en tra ago ra no des ti no do qual
nin guém pode fu gir, mas, com a mor te, não se apa ga rá 
o lu mi no so cla rão que foi a sua vida che ia de vir tu des.

Que Deus o te nha num me re ci do lu gar!
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém
gos ta ria de fa lar so bre a gran de e tão es pe ra da Pre -
vi dên cia So ci al mais jus ta.

Du ran te este pe río do de cam pa nha ele i to ral,
os can di da tos pas sam, de for ma mais efe ti va, a ter
um con ta to mais apu ra do com as po pu la ções dos
seus di fe ren tes Esta dos. Ao ou vir das pes so as con -
tac ta das de di fe ren tes Esta dos seus re cla mos, pro -
ble mas e an se i os – co i sa mu i to na tu ral e pró pria dos 
re gi mes de mo crá ti cos –, co me ça mos a sen tir mais
de per to o dra ma da nos sa re a li da de.

Nes sas mi nhas an dan ças pelo País, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, do que mais se re -
cla ma é, sem dú vi da, da Pre vi dên cia So ci al, ape -
sar de, nos úl ti mos anos, ela ter so fri do al gu mas
mu dan ças vi ta is para a sua so bre vi vên cia. Mas,
Sr. Pre si den te, mes mo com as re for mas im ple -
men ta das nos úl ti mos anos, con ti nua in jus ta e im -
pró pria àque les que dela ne ces si tam.

É pre ci so con ti nu ar a luta de to dos nós, Con -
gres sis tas, e Go ver nan tes, para con se guir mos cons -
tru ir um mo de lo mais jus to, que cor ri ja as dis tor ções
e apon te so lu ções efi ca zes para a sua mo der ni za -
ção, que as se gu re aos ido sos be ne fí ci os pre vi den -
ciá ri os que me re çam fi gu rar como ga ran tia de uma
ve lhi ce dig na após tan tas dé ca das tra ba lha das.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, ca ros Co le gas Se -
na do res, não tive a opor tu ni da de de par ti ci par da re -
for ma pre vi den ciá ria como Se na dor da Re pú bli ca.
No en tan to, mo vi do pela pre o cu pa ção per ma nen te
ori un da das ruas por onde pas so, nas inú me ras ci -
da des da mi nha Ron dô nia, sin to na pele o imen so
dra ma so ci al com o qual con vi vem nos sos ido sos.

Pre ci sa mos, sim, com pre en der me lhor os nos -
sos ido sos pelo que eles fi ze ram no pas sa do, mais
do que isso, pelo que re pre sen tam de ex pe riên cia e
de li ção para os nos sos jo vens.

Infe liz men te, a nos sa Pre vi dên cia ain da con ti -
nua in jus ta, e os nos sos apo sen ta dos do INSS as -
sis tem, a cada ano, à atro fia do va lor de seus be ne -
fí ci os, exa ta men te pela ine xis tên cia de uma po lí ti ca
jus ta, aber ta, que es tan que de vez to das as ma ze -
las e dis tor ções his tó ri cas en fren ta das pelo nos so
sis te ma pre vi den ciá rio, no que pese o es for ço do
nos so Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so para
cor ri gi-la.

Não po de mos mais con ti nu ar nes se vale de
lá gri mas. Pre ci sa mos fa zer algo que pos sa trans -
for mar este atu al sis te ma num mo de lo que bus que 
a dis tri bu i ção da jus ti ça so ci al com dig ni da de.

Não! Não po de mos con ti nu ar num sis te ma em que 
al guns po ten ta dos têm o re a jus te que que rem, as
van ta gens que de se jam, en quan to que a ma i o ria
tem que se con ten tar com os ín di ces in ven ta dos
pe los tec no cra tas, só para di zer que lhes con ce -
de ram be ne fí ci os.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, in vo co des ta tri bu na a cons ciên cia cí vi ca de V.
Exªs, para que não es que çam este meu ape lo. Pre -
ci sa mos trans for mar a nos sa Pre vi dên cia So ci al em
um mo de lo mais jus to, que ga ran ta aos nos sos ido -
sos uma qua li da de dig na de vida.

Apro ve i to a opor tu ni da de para de po si tar o meu 
ape lo e a mi nha con fi an ça no fu tu ro Pre si den te des -
te País, nos so com pa nhe i ro de Ban ca da, Se na dor
José Ser ra, que, com sua com pe tên cia e ca pa ci da -
de de ho mem pú bli co, pos sa no seu go ver no re i ni ci -
ar essa gran de luta em de fe sa da Pre vi dên cia do
povo bra si le i ro, e que, se Deus e o ge ne ro so povo
do meu Esta do en ten de rem que eu re tor ne a esta
Casa como Se na dor da Re pú bli ca, te rei o ma i or pra -
zer em con tri bu ir para essa gran de luta.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, de se jo
que o ci da dão bra si le i ro e a ci da dã bra si le i ra, ao
atin gi rem a ida de para apo sen ta do ria, se jam be ne fi -
ci a dos e que não en con trem tan ta di fi cul da de como
têm en con tra do até hoje. São pes so as com seis ou
sete anos já pas sa dos da épo ca da apo sen ta do ria e 
que ain da não a con se gui ram.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há 
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Sér gio Ma cha -
do, Mo za ril do Ca val can ti, Val mir Ama ral e Ro me ro Jucá
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

O SR. MAURO MIRANDA  (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mi nha pre sen ça
na tri bu na do Se na do Fe de ral pren de-se, nes ta
opor tu ni da de, à ne ces si da de de, mais uma vez, ex -
por a V. Exªs mi nhas con si de ra ções so bre tema que
con si de ro dos mais re le van tes e ur gen tes den tro do
ce ná rio da vida na ci o nal, a pon to de se cons ti tu ir, in -
du bi ta vel men te, na tô ni ca ma i or das pre o cu pa ções
de nos sa so ci e da de.

Re fi ro-me à ques tão da vi o lên cia ur ba na.
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A vi o lên cia se tor nou par te de nos so co ti di a no.
Nun ca se fa lou tan to em vi o lên cia e em como com -
ba tê-la, e, in fe liz men te, a sen sa ção de in se gu ran ça
nun ca foi tão pre sen te.

As pes so as mu dam seus iti ne rá ri os, evi tam
sair à no i te, co lo cam gra des e alar mes em suas ca -
sas; e os mais ri cos blin dam seus au to mó ve is. Esse
medo, ain da, de i xou de ser ca rac te rís ti co das gran -
des ci da des e se es pa lhou tam bém en tre as ci da des 
in te ri o ra nas, de por te mé dio, an tes vis tas como oá -
sis de tran qüi li da de e de se gu ran ça.

Jun to à vi o lên cia ur ba na, es tão ou tras vi o lên ci -
as: como as que se fa zem con tra as mu lhe res, cri an -
ças, ido sos, ho mos se xu a is, ne gros, nor des ti nos e
ou tros gru pos so ci a is. To das são tão gra ves quan to
a vi o lên cia ur ba na e ne ces si tam de me di das apro -
pri a das para seu con tro le e er ra di ca ção, uma vez
que há uma for te cor re la ção de ca u sa e efe i to en tre
es tas e a vi o lên cia ma ni fes ta da nas áre as pú bli cas.

O com ba te à vi o lên cia deve, ne ces sa ri a men te,
con ter di re tri zes para so lu ci o nar cada uma das for -
mas de vi o lên cia ci ta das, pois o fim da vi o lên cia nas 
ruas só será al can ça do com o fim da vi o lên cia den -
tro de casa, den tro da es co la, den tro da em pre sa e
em ou tros am bi en tes onde se ma ni fes ta.

A vi o lên cia deve ser en ten di da como um fe nô -
me no de cor ren te de pro ces sos so ci a is que le vam
pes so as e gru pos, ins ti tu i ções e so ci e da des a se
agre di rem mu tu a men te, a to ma rem à for ça a vida, o
psi quis mo, os bens ou o pa tri mô nio alhe io, um dos
pro ble mas que mais afli ge a hu ma ni da de nos dias
de hoje. É um fe nô me no uni ver sal. Não é par ti cu lar
a um país, a de ter mi na das re giões, a ci da des gran -
des ou pe que nas, a uma ou ou tra raça ou re li gião, a
con di ções so ci o e co nô mi cas.

Exis tem ci da des com ín di ces ele va dos de vi o -
lên cia, como Nova York, Los Ange les, Pa ris, lo ca li -
za das em pa í ses com alta ren da per ca pi ta. Na
Ingla ter ra, país de eco no mia es tá vel, povo tran qüi lo,
or de i ro, po lí cia de sar ma da, pou ca de si gual da de so -
ci al, a cri mi na li da de au men tou 26% no ano de 2000. 
Os Esta dos Uni dos, país mais rico do mun do, que
gas ta bi lhões de dó la res em se gu ran ça, alar de i am
so men te tí mi dos pro gres sos no com ba te ao cri me e
à vi o lên cia; há cer ca de 1 mi lhão e 200 mil pes so as
nas pe ni ten ciá ri as e um nú me ro cres cen te de ado -
les cen tes de lin qüen tes, que vi vem se ma tan do nas
es co las.

Na Áfri ca, as tri bos se ma tam, e mi lha res de
cri an ças são sa cri fi ca das. Na Bós nia, os bran cos se

ma tam. Na Irlan da, ca tó li cos e pro tes tan tes es tão há 
anos em con fli to per ma nen te. Na Argé lia, ino cen tes
são sa cri fi ca dos di a ri a men te. Nes te mo men to, de
for ma ain da mais cru el e vi o len ta, ju de us e pa les ti -
nos se di gla di am.

A so ci e da de in dig na da vê o go ver no e seus ór -
gãos de se gu ran ça como in ca pa zes de com ba ter o
pro ble ma. Exi ge pro vi dên ci as no sen ti do do au men -
to dos efe ti vos po li ci a is e quer vê-los nas ruas, ga -
ran tin do pro te ção nas es co las, nos ban cos, nas lo -
jas e, se pos sí vel, até nos seus la res.

E, o que é so ci o lo gi ca men te mais gra ve, cons -
ta ta tam bém que a ma i o ria das pes so as que vi vem
em con di ções de su ma nas, nas fa ve las, in va sões e
li xões, não é vi o len ta. Cri mes bár ba ros, as sal tos, es -
tu pros são pra ti ca dos por jo vens de clas se mé dia ou 
alta, mu i tas ve zes con tra os pró pri os pais ou fa mi li a -
res.

As ins ti tu i ções go ver na men ta is e não-go ver na -
men ta is, na ci o na is e in ter na ci o na is, vêm se re u nin -
do em co mis sões, con gres sos e se mi ná ri os, dis cu -
tin do e tra ba lhan do o tema da vi o lên cia, com re sul -
ta dos de cep ci o nan tes.

Por que tan ta vi o lên cia, per gun tam to dos? Por
que jo vens de boas con di ções so ci a is se tor nam cri -
mi no sos, in clu si ve ho mi ci das?

A per gun ta deve ser ou tra. A ques tão a ser de -
ba ti da é a re vi são con ce i tu al da po lí ti ca de se gu ran -
ça pú bli ca, mi gran do do atu al con jun to de ações
pre co ni za das, pri o ri ta ri a men te des ti na das a com ba -
ter a vi o lên cia; e re le gan do a se gun do pla no a real
li nha de so lu ção do pro ble ma, com ba ten do pre ven ti -
va men te os fa to res de ter mi nan tes do com por ta men -
to anti-so ci al dos in di ví du os vi o len tos ou in fra to res.

Cer ta men te e tam bém in fe liz men te, de ve mos
im ple men tar me di das cor re ti vas de cur to pra zo, até
mes mo emer gen ci a is, no sen ti do de re di men si o nar
e pro ver efi cá cia à ação os ten si va e cor re ti va das
for ças de se gu ran ça, para que se dê um bas ta na vi -
o lên cia ex tre ma que já ve mos con fi gu ra da em al gu -
mas ci da des bra si le i ras, mas isso não será su fi ci en -
te e se não um pa li a ti vo para a ques tão da vi o lên cia,
uma vez que, como numa do en ça, não se po dem
ex tin guir as con se qüên ci as sem de be lar as ca u sas.

As au to ri da des de vem se con ven cer de que to -
dos os atos vi o len tos são per pe tra dos por pes so as
e que, por isso, a pre ven ção, numa po lí ti ca de lon go
pra zo, pas sa pela boa for ma ção do ca rá ter e da per -
so na li da de dos in di ví du os, o que só será con se gui -
do pro te gen do-se as cri an ças, des de a mais ten ra
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in fân cia, dos fa to res que pos sam oca si o nar des vi os
no seu com por ta men to.

De ve mos in ves tir na pro te ção in fan til, pe río -
do em que se for ma o ca rá ter e a per so na li da de,
com um novo mo de lo de pré-es co la, em que pos -
sam su prir as ne ces si da des emo ci o na is das cri an -
ças para o bom de sen vol vi men to de sua per so na li -
da de, com o con cur so de pe di a tras, psi qui a tras in -
fan tis, psi có lo gos, edu ca do res, as sis ten tes so ci a -
is, so ció lo gos, an tro pó lo gos e ou tros.

Pre ci sa mos in ves tir em sa ú de ma ter no-in fan -
til e em pro te ção à fa mí lia, em seu sen ti do mais
am plo, ga ran tin do os re cur sos mí ni mos ne ces sá ri -
os à sua so bre vi vên cia, evi tan do que o lar se tor ne 
um ce ná rio de com por ta men tos ina de qua dos e
agres si vos, que for mam um exem plo de pés si mos
va lo res mo ra is e so ci a is, re dun dan do na cri mi na li -
da de e na vi o lên cia en tre os jo vens.

Os fa bu lo sos re cur sos con su mi dos pelo Esta do, 
sem o re tor no es pe ra do, nos mos tra ram, sem dú vi da,
que o com ba te à vi o lên cia, sem pro gra mas di ri gi dos à 
pre ven ção, é inó cuo, e que ela con ti nu a rá cres cen do,
para de ses pe ro de nos sa so ci e da de.

Assim, ain da que te nha mos que so frer a pres -
são da vi o lên cia atu al, de ve mos de di car uma par ce -
la de tais re cur sos para a for ma ção de uma base so -
ci al com pa tí vel com as ne ces si da des de pro te ção
in fan til, para que pos sa mos le gar aos nos sos fi lhos
um fu tu ro me nos vi o len to e mais hu ma no.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, por re -
pe ti das ve zes, ocu pan do esta tri bu na para re fe rir-me
à im por tân cia pri o ri tá ria que se deve dis pen sar aos
in ves ti men tos em tec no lo gia. Te nho tam bém, em vá ri -
as opor tu ni da des, den tro e fora des ta Casa, re i te ra do
a mi nha con vic ção de que, por vi ver mos hoje em ple -
na Era do Co nhe ci men to, tan to mais prós pe ros se re -
mos quan to ma i or for nos sa ca pa ci da de in ven ti va,
para con ce ber e de sen vol ver mé to dos que oti mi zem a 
uti li za ção dos re cur sos de que dis po mos.

Em tem pos de glo ba li za ção, es sas as ser ti vas as -
su mem pro por ções bem ma i o res, so bre tu do quan do
con si de ra mos quão di ver si fi ca das e opor tu nas são as
chan ces de o Bra sil ex plo rar es tra te gi ca men te as po -
ten ci a li da des de seu gi gan tes co pa tri mô nio na tu ral. 

Nes te sen ti do, vi a bi li zar a ade qua da apro pri a -
ção do sa ber no cam po da bi o tec no lo gia pas sa a

cons ti tu ir-se tá ti ca im pres cin dí vel ao de sen vol vi men -
to ci en tí fi co e eco nô mi co em nos so País.

Afi nal, so mos de ten to res de 23% de toda a bi o -
di ver si da de do Pla ne ta. Esta con di ção pri vi le gi a da,
em ter mos de re cur sos eco ló gi cos e ge né ti cos, su ge -
re que em pre en da mos uma ação enér gi ca em de fe sa
da ga ran tia de nos sos in te res ses jun to às ins tân ci as
in ter na ci o na is, es pe ci al men te no que se re fe re ao
am pa ro le gal quan to à co mer ci a li za ção de in ven ções
que te nham como base a uti li za ção de tais re cur sos.

É im pe ri o so que, para além do co nhe ci men to
do ma ne jo e para além do do mí nio tec no ló gi co, as -
se gu re mos a exis tên cia e a efi cá cia de me ca nis mos 
de sal va guar da, seja con tra a usur pa ção de nos sas
ri que zas na tu ra is, seja con tra o uso pi ra te a do de
nos sos co nhe ci men tos tra di ci o nal men te trans mi ti -
dos ao lon go das ge ra ções.

Cons ci en te dos ris cos que põem em jogo os in -
te res ses na ci o na is, a di plo ma cia bra si le i ra vem agin -
do com fir me za nas dis cus sões com vis tas a al te rar
as atu a is re gras de pro te ção à bi o di ver si da de.

Par tí ci pe ati vo das ini ci a ti vas in ter na ci o na is no
âm bi to da pre ser va ção da so be ra nia dos Esta dos so -
bre seus re cur sos na tu ra is, em es pe ci al na qui lo que
diz res pe i to à jus ta dis tri bu i ção dos be ne fí ci os con se -
qüen tes do aces so e uso da di ver si da de bi o ló gi ca, o
Bra sil pro pug na pela ado ção de um sis te ma mais
ade qua do de pro te ção à pro pri e da de in te lec tu al.

O sis te ma ora em vi gor pre ju di ca de ma ne i ra fla -
gran te as eco no mi as emer gen tes como a nos sa, pos -
to que pro pi cia aos pa í ses de ten to res de tec no lo gi as
avan ça das pa ten te ar ma te ri a is ob ti dos a par tir da
trans for ma ção de re cur sos na tu ra is que não lhes per -
ten cem, co mer ci a li zan do-os sem a au to ri za ção dos
res pec ti vos do nos e sem pa gar os de vi dos ro yal ti es.

Prá ti ca que co li de fron tal men te com o prin cí pio
de so be ra nia es ta tu í do pela Con ven ção da Di ver si da -
de Bi o ló gi ca as si na da na Eco-92 e hoje ra ti fi ca da por
mais de 180 go ver nos.

Há, por tan to que se re i vin di car a es tri ta ob ser -
vân cia ao com pro mis so as su mi do. A ma nu ten ção
des ta e de ou tras con quis tas em prol da va lo ri za ção
de ecos sis te mas abun dan tes, bem como a ga ran tia
de um me lhor equi lí brio nas re la ções en tre na ções
con su mi do ras e pro du to ras de bi o di ver si da de ca rac -
te ri zam o gran de de sa fio de nos sa par ti ci pa ção em
Jo han nes burg.

Da ex ce lên cia de nos sas ne go ci a ções e da
ha bi li da de em com pa ti bi li zar mos in te res ses con fli -
tan tes nes ta ma té ria de pen de a qua li da de do le ga -
do que po de re mos de i xar às ge ra ções fu tu ras, com
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res pe i to ao apro ve i ta men to das im por tan tes re ser -
vas de nos so meio am bi en te.

Den tre as prin ci pa is idéi as sus ten ta das pelo Bra sil 
no in tu i to da cri a ção de um novo me ca nis mo para pro te -
ger com in te li gên cia esse rico acer vo, des ta ca-se a pro -
pos ta de mo di fi ca ção do Acor do TRIPs, de 1994, re la ti -
vo aos Di re i tos de Pro pri e da de Inte lec tu al, que obri ga
os 144 pa í ses mem bros da Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, para que nele se jam in cor po ra das “cláu su las 
que es ta be le çam os re qui si tos de iden ti fi ca ção do ma -
te ri al ge né ti co usa do na in ven ção, a re par ti ção dos be -
ne fí ci os com os de ten to res dos re cur sos ge né ti cos e o
con sen ti men to pré vio for ne ci do pe los de ten to res dos
co nhe ci men tos tra di ci o na is as so ci a dos à in ven ção”. 

Se gun do in for ma ção di vul ga da pelo Insti tu to
Na ci o nal da Pro pri e da de Indus tri al, “no Bra sil, ape -
nas 3% das pa ten tes de bi o tec no lo gia so li ci ta das são
de bra si le i ros e os 97% res tan tes são de pa í ses do
mun do de sen vol vi do – Esta dos Uni dos, Ja pão e Ale -
ma nha – onde a bi o tec no lo gia já é um dos se to res
com ma i or nú me ro de pa ten tes”.

Obser ve mos, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que o or de na men to ju rí di co hoje exis ten te
acar re ta um bru tal con tras te em des fa vor dos pa í ses 
em de sen vol vi men to, pos to que a trans for ma ção de
re cur sos na tu ra is em ma te ri al pa ten teá vel pos si bi li ta 
o cres cen te oli go pó lio dos pa í ses ri cos no mer ca do
de pro du tos ge né ti cos, cujo mo vi men to anu al gira
em tor no de oi to cen tos bi lhões de dó la res.

Esta mos fa lan do de um uni ver so de po ten ci a li -
da de ím par. De uma ines ti má vel fon te de re cur sos
que, se bem ad mi nis tra da, é ca paz de im pul si o nar
nos sa eco no mia por mu i tos sé cu los. 

Tal vez es te ja mos pre sen ci an do uma opor tu ni -
da de his tó ri ca como pou cas para que, sa ben do fa zer
va ler o nos so ca ci fe, pos sa mos re ver ter des de já, du -
ran te os pró xi mos anos, a pa ra do xal si tu a ção de ser -
mos a um só tem po um país tão rico que con vi ve com
tan ta po bre za e de si gual da de.

A opu lên cia de nos sa bi o di ver si da de se ca rac te -
ri za por mais de dois mi lhões de es pé ci es de plan tas,
ani ma is e mi cro or ga nis mos. Esti ma-se, re pi to, que o
Bra sil res pon da por mais de um quin to da bi o di ver si -
da de mun di al. 

Pos su í mos mais de 250 mil es pé ci es de plan tas
co nhe ci das, das qua is qua se um ter ço é co mes tí vel.
Con tu do, não apro ve i ta mos se não 1% de las! Só as
600 es pé ci es de ole a gi no sas sil ves tres ca ta lo ga das
nos per mi tem pro du zir mais de 300 ti pos de óle os.
Fora a imen su rá vel pos si bi li da de de uti li za ção me di ci -
nal de nos sas er vas e de ma is fi to te rá pi cos.

Te mos 55 es pé ci es de pri ma tas; a ma i or di ver si -
da de de pri ma tas do mun do. Re gis tra mos 3.000 es -
pé ci es de pe i xes, 364 de ma mí fe ros, 502 de an fí bi os,
468 de rép te is e 1.573 de aves.

Ocu pa mos tam bém o pri me i ro lu gar no pla ne -
ta em di ver si da de de plan tas su pe ri o res e ma mí fe -
ros. O ter ce i ro lu gar em aves, o quin to em rép te is e
o se gun do em an fí bi os.

Di an te des ses nú me ros e do mo men to pro pí cio
de ne go ci a ções mul ti la te ra is com que nos de pa ra -
mos, tudo isso me leva a crer que ha ve re mos de sa -
ber usar com so be ra nia esse in ve já vel pa tri mô nio, re -
ver ten do nos sos co bi ça dos ha ve res na tu ra is em ati -
vos que se con ver te rão no im pul so que ain da nos fal -
ta em di re ção ao es pe ra do con for to eco nô mi co e à
me re ci da igual da de so ci al para nos sa gen te.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do um po bre 
fica do en te no Bra sil, sabe que vai en trar num ver da de i -
ro cal vá rio. Além de en fren tar a dor, a fe bre, o mal-es tar,
tem de en fren tar uma ro ti na per ver sa: acor dar de ma -
dru ga da, en fren tar fila, fi car de pé ho ras e ho ras, per cor -
rer hos pi ta is, agüen tar mau aten di men to – tudo isso
para con se guir, se for mu i to bem su ce di do, uma se nha
que lhe dá di re i to a con sul tar um mé di co. Um mé di co do
SUS, cla ro, por que nem con se gue che gar per to de um
con sul tó rio ou de uma clí ni ca par ti cu lar. Pla no de sa ú -
de? Nem pen sar! Se está em pre ga do, mal lhe dá o sa -
lá rio para ma tar a fome, sua e da fa mí lia, quan to mais
para pa gar um pla no de sa ú de! Se con se gue ser aten di -
do por um mé di co, nos mí se ros cin co mi nu tos re ser va -
dos a cada pa ci en te, qua se tem uma sín co pe ao com -
prar os re mé di os. São ca ros, mu i to ca ros! O es to que
dos re mé di os gra tu i tos nos hos pi ta is pú bli cos está sem -
pre de fi ci tá rio. Tem de cair mes mo na rede da ga nân cia
dos fa bri can tes de me di ca men tos. Mas o di nhe i ro não
dá para com prar tudo o que está no re ce i tuá rio. Os mais 
ca ros fi cam nas pra te le i ras. Se ti ver sor te, vai sa rar é
mes mo com os re mé di os mais ba ra tos. E tem de sa rar
de pron to, para não ter de re pe tir a re ce i ta.

Sr. Pre si den te, este é o re tra to da si tu a ção do
po bre que ado e ce no Bra sil. E um re tra to sin ge lo, dos
mais sim ples, de um caso que não exi giu o mais cor ri -
que i ro e ba nal exa me de la bo ra tó rio ou de ra di o lo gia.
Para nem se pen sar nos com pli ca dos, as to mo gra fi as
e as res so nân ci as... E para não che gar nas in ter ven -
ções ci rúr gi cas e nos pro ce di men tos mais so fis ti ca -
dos de im plan tes e pró te ses.
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Por isso, Srªs e Srs. Se na do res, é cos tu me di zer
que sa ú de no Bra sil é só para quem pode, para quem
tem di nhe i ro. Já ouvi mu i tas pes so as po bres di ze rem
que a sa ú de em suas vi das é uma ques tão de sor te.
Têm sor te aque les que não ado e cem. Mu i tos tor cem
para não fi ca rem do en tes, e, se isso acon te cer, têm
de re zar para se rem aten di dos.

Essa re a li da de não se co a du na com o que pre -
ga nos sa Cons ti tu i ção no Arti go 196: “A sa ú de é di re i -
to de to dos e de ver do Esta do, ga ran ti do me di an te po -
lí ti cas so ci a is e eco nô mi cas que vi sem à re du ção do
ris co de do en ça e de ou tros agra vos e ao aces so uni -
ver sal e igua li tá rio às ações e ser vi ços para sua pro -
mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção”.

Se pen sar mos, en tão, em po lí ti cas pú bli cas de
con ser va ção da sa ú de, de pre ven ção de do en ças, va -
mos per ce ber que, no Bra sil, a sa ú de tem an da do
para trás. Aliás, Se nhor Pre si den te, esse é o tí tu lo de
uma ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, de
au to ria do mé di co in fec to lo gis ta Caio Ro sent hal. Por
sua au to ri da de no as sun to, por sua vi são ar gu ta e
pela crí ti ca acer ta da, vale a pena tra zer à ba i la al gu -
mas das idéi as ex pos tas na ma té ria.

O Dou tor Ro sent hal men ci o na al gu mas das
mais ter rí ve is epi de mi as que cas ti ga ram o País nos
úl ti mos de cê ni os – a epi de mia de me nin gi te, nos anos 
70; a de Aids, no iní cio dos 80; a de den gue, nos úl ti -
mos anos, res pon sá vel pela mor te de mu i tos bra si le i -
ros. Algu mas epi de mi as são pre vi sí ve is e, nes se
caso, po dem ser evi ta das com me di das efi ci en tes das 
au to ri da des sa ni tá ri as. Ou tras che gam sem avi sar e
sua in ci dên cia foge ao con tro le de qual quer ação pre -
ven ti va. 

Ago ra, o ce ná rio que mais nos pre o cu pa, e pre -
o cu pa tam bém o Dou tor Ro sent hal, é o das en de mi -
as. Sa bi am os Se nho res Se na do res que o Bra sil é um 
dos cam peões mun di a is de en de mi as? Pior do que
sa ber isso, Se nhor Pre si den te, é sa ber que as epi de -
mi as têm cura, com re mé di os ba ra tos, e to das es tão
per fe i ta men te ma pe a das. No en tan to, mor rem, to dos
os anos, mi lha res e mi lha res de bra si le i ros, vi ti ma dos
por ma lá ria, han se nía se, tu ber cu lo se, le ish ma ni o se,
e ou tras do en ças do gê ne ro.

“São do en ças que só in ci dem onde as con di -
ções so ci o e co nô mi cas e sa ni tá ri as são ex tre ma men -
te pre cá ri as. Ocu pa mos o se gun do lu gar mun di al em
ca sos de han se nía se, fi can do atrás ape nas da Índia.
A le ish ma ni o se vis ce ral, o Ca la zar, vem avan çan do
pro gres si va men te. Em 1999 foi des cri to o pri me i ro
caso de con ta mi na ção no Esta do de São Pa u lo.
Osten ta mos o ver go nho so ín di ce de cer ca de 6.000
óbi tos por ano de do en ça de Cha gas e, ape nas no

ano de 2000, fo ram re gis tra dos 615.245 ca sos de ma -
lá ria”. São in for ma ções ob ti das na Fu na sa, em maio
de 2002, e ci ta das pelo Dou tor Ro sent hal na ma té ria
re fe ri da. Ele diz mais:

“No Bra sil, a área en dê mi ca para es quis tos so -
mo se abran ge 19 Esta dos, com apro xi ma da men te 26 
mi lhões de ha bi tan tes ex pos tos ao ris co. É as sus ta -
dor pen sar que mor rem mais pes so as por ano des sas 
en de mi as do que o to tal de mor tos por Aids nos 20
anos de sua pre sen ça en tre nós.”

Não são do en ças de gen te rica e fa mo sa, Se -
nhor Pre si den te! Não apa re cem na mí dia, não me re -
cem aten ção da so ci e da de. São do en ças de bra si le i ro 
po bre, des nu tri do, anal fa be to, que vive em con di ções
de sa ne a men to bá si co zero – aque la si tu a ção em
que pre do mi na o sem: sem água tra ta da, sem água
po tá vel, sem es go to, sem fos sa sép ti ca.

Em ple no sé cu lo 21, qua se me ta de do País não
tem es go to. Mais de 60% dos de je tos re co lhi dos são
des pe ja dos di re ta men te na na tu re za, de gra dan do
rios e la gos. Das ci da des pe que nas, mais da me ta de
não re ce be água tra ta da. No en tan to, uma tor ne i ra –
um úni co bico de água boa – é ca paz de re du zir pela
me ta de os ca sos de di ar réia in fan til. Com duas tor ne i -
ras, o pro ble ma qua se de sa pa re ce.

As qua tro cen tas pá gi nas que com põem a Pes -
qui sa Na ci o nal de Sa ne a men to Bá si co, tra zi das à luz
no iní cio des te ano, re ve lam a tris te re a li da de do sa -
ne a men to no País. Re ve lam tam bém o des ca so com
que o tema tem sido tra ta do pe las es fe ras mu ni ci pa is,
es ta du a is e fe de ra is. Nos anos 70, os in ves ti men tos
da União no se tor re pre sen ta vam 0,38% do PIB bra si -
le i ro, qua se duas ve zes mais do que a mé dia da dé ca -
da de 90. Em 2000, os in ves ti men tos não ul tra pas sa -
vam 0,25%. Sa bem o que isso sig ni fi ca, Se nho ras e
Se nho res Se na do res? O abis mo so ci al que se pa ra as 
re giões, os mu ni cí pi os e os ci da dãos pou co mu dou
no úl ti mo de cê nio. Os mais po bres con ti nu am mais
po bres e os ri cos fi cam cada vez mais ri cos.

Para pi o rar a si tu a ção, o go ver no fe de ral de i xou
de in ves tir em sa ne a men to bá si co, nos úl ti mos três
anos, per to de 600 mi lhões de re a is. Em ou tras pa la -
vras, um en tre cada cin co re a is des ti na dos a me lho rar 
o sa ne a men to fi cou guar da do na ga ve ta. Foi um in -
ves ti men to de pa pel, por que foi re ser va da a ver ba e
fe i to o em pe nho, mas gas tar mes mo, não se gas tou.
Acon te ce que os in ves ti men tos na área de sa ne a -
men to ge ram dé fi cit nas con tas, e como o FMI não
quer dé fi cits, o go ver no obe de ce e fe cha as tor ne i ras. 

De nada adi an ta que rer mos me lho rar a si tu a ção
da sa ú de no Bra sil, en fren tar as en de mi as, pre ve nir as
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epi de mi as, di mi nu ir a mor ta li da de in fan til, se não po de -
mos in ves tir. Inves ti men tos de pa pel não con tro lam fo -
cos de den gue, não ga ran tem re mé di os para os po bres, 
não re mu ne ram mé di cos, não abas te cem hos pi ta is. 

Não adi an ta o Bra sil se es can ca rar para o ca pi tal
es tran ge i ro, ofe re cer atra ti vos à es pe cu la ção de sen fre -
a da, cren te de que vai en trar para o Pri me i ro Mun do e
par ti ci par do ban que te da glo ba li za ção, se a su je i ra
con ti nua a ser jo ga da de ba i xo do ta pe te, se os ín di ces
so ci a is per ma ne cem in vi sí ve is e se os do en tes con ti nu -
am a mor rer por fal ta de aten di men to mí ni mo.

Para fi na li zar, ma ni fes to mi nha con cor dân cia
com as úl ti mas pa la vras do mé di co in fec to lo gis ta
Caio Ro sent hal:

Aba i xo da li nha do Equa dor, para ser
um gran de es ta dis ta, é pre ci so pri me i ro tra -
tar as águas, ca na li zan do os cór re gos e os
es go tos, for ne cer água po tá vel e tro car o
bar ro das ca sas pelo ti jo lo. Sem es sas me di -
das sim ples, até mes mo ba na is, não sa i re -
mos do Ter ce i ro Mun do. Sem sa ne a men to,
nem pen sar. Bá si co.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do a to dos.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo à tri bu na
para pro fe rir bre vís si mo dis cur so a res pe i to da Com -
pa nhia Ener gé ti ca de Bra sí lia, a CEB.

Te nho acom pa nha do, com in te res se, toda e
qual quer no tí cia so bre a CEB. Em es pe ci al têm-me
sur pre en di do os au men tos da ta ri fa de ener gia elé tri -
ca, in fli gi dos, pe ri o di ca men te, à po pu la ção do Dis tri to
Fe de ral, au men tos que su pe ram bas tan te os ní ve is
in fla ci o ná ri os da eco no mia. Isso sig ni fi ca di zer que
tem ha vi do au men to da trans fe rên cia de ren da do
con su mi dor para a CEB.

Não foi por ou tro mo ti vo que apre sen tei, jun to ao 
Se na do Fe de ral, Re que ri men to de Infor ma ções à
com pa nhia de ener gia elé tri ca, so bre es ses au men -
tos que lhe têm sido con ce di dos pela Agên cia Na ci o -
nal de Ener gia Elé tri ca (ANEEL). Tal re que ri men to foi
apro va do, pelo ple ná rio, sob o nú me ro 491/2002.

Ago ra leio, es pan ta do, em edi ção do Cor re io
Bra zi li en se da úl ti ma quin ta-fe i ra, dia 5 de se tem bro,
que a CEB, ape sar dos au men tos que a têm be ne fi ci -
a do, pa re ce en con trar-se em si tu a ção de en di vi da -
men to ex plo si vo1. É o que diz o jor nal, re fe rin do-se às
de cla ra ções de fis ca is da ANEEL que vi si ta ram a dis -
tri bu i do ra de ener gia elé tri ca.

Se gun do o Cor re io, en tre 2000 e 2001, ou seja,
em ape nas um ano, a dí vi da de cur to pra zo da CEB
au men tou 79,65%, sal tan do de 167,1 mi lhões de re a -
is para 300,2 mi lhões. A dí vi da de cur to pra zo é aque -
la com ven ci men to até um ano. Já a dí vi da com ven ci -
men to su pe ri or a um ano pu lou de 82,6 mi lhões para
306,2 mi lhões, o que dá um au men to de nada me nos
do que 270%. Em um ano! So man do to das as dí vi das, 
hou ve ex pan são de 356,7 mi lhões de re a is!2

Di an te de nú me ros tão sur pre en den tes, aos
qua is a CEB te ria che ga do em tão pou co tem po, os
fis ca is da ANEEL não po de ri am ter che ga do a ou tras
con clu sões. A pri me i ra foi que tal evo lu ção do en di vi -
da men to pode com pro me ter a li qui dez da em pre sa. A
se gun da foi que pode ha ver algo de er ra do com as
con tas da em pre sa.

Em re la ção ao se gun do pon to, o Su pe rin ten -
den te de Fis ca li za ção Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra da
ANEEL, Sr. Ro meu Ru fi no, de cla rou que “de fato,
iden ti fi ca mos na CEB uma sé rie de in for ma ções que
me re cem ser ana li sa das com pro fun di da de”.3

Alguns au di to res e ana lis tas do mer ca do de ca -
pi ta is, a con vi te do Cor re io Bra zi li en se, exa mi na ram
as con tas da em pre sa, achan do al gu mas ir re gu la ri -
da des, como o lan ça men to de des pe sas como ati vos,
o que ser ve para in flar ar ti fi ci al men te o lu cro, per mi -
tin do ma i or dis tri bu i ção de di vi den dos.

Enfim, Sr. Pre si den te, deve-se aguar dar a con -
clu são do re la tó rio dos fis ca is da ANEEL para se ter 
vi são mais cla ra so bre o que está ocor ren do na
CEB. Qu e ro exa mi nar de ta lha da men te esse re la tó -
rio.

Mas re pi to que me es pan ta mu i to que uma em -
pre sa que vem sen do agra ci a da com au men to subs -
tan ci al de ta ri fas ve nha so fren do de te ri o ra ção acen tu -
a da, em tão pou co tem po, em sua sa ú de fi nan ce i ra.

Aguar de mos, pois.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mo des ta
re per cus são dos tra ba lhos que vêm sen do de sen -
vol vi dos pelo Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo não
faz jus à sua no tá vel con tri bu i ção para o con tí nuo
êxi to do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que 
Car do so.

1Ane el in ves ti ga CEB. Cor re io Bra si li en se,5-9-02
2 Idem.
3Idem.
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Na pri me i ra das áre as de sua res pon sa bi li da de,
no en tan to, o ór gão res pon de pe las ações de ca das -
tra men to e cons tru ção de es pa ços es por ti vos nas es -
co las; pela edi ção e dis tri bu i ção de ma te ri al di dá ti -
co-pe da gó gi co e es por ti vo; pelo con tra to de es ta giá ri -
os-bol sis tas, me di an te con vê nio com as ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or; pela atu a li za ção do tre i na men to
de pro fes so res de Edu ca ção Fí si ca; e pela pro du ção
e di vul ga ção de sé ri es de ví de os di dá ti co-pe da gó gi -
cos, em par ce ria com o MEC/TV Esco la.

Além dis so, par ti ci pa e in cen ti va um elen co de
ati vi da des re la ci o na das ao Pro gra ma Espor te na
Esco la, lan ça do no ano pas sa do, com a fi na li da de de
tor nar dis po ní vel a prá ti ca es por ti va em to das as nos -
sas es co las de en si no fun da men tal, pro ven do in -
fra-es tru tu ra es por ti va, ma te ri al apro pri a do e re a li -
zan do a ca pa ci ta ção de pro fes so res.

Esse tra ba lho, na sua in te gra li da de, é de sen vol vi -
do pe las es co las, com ati vi da des fí si cas or ga ni za das di -
da ti ca men te, res pe i tan do a cul tu ra cor po ral e es por ti va
de suas co mu ni da des, e é com ple men ta do pela par ti ci -
pa ção e in cen ti vo às ati vi da des que se re la ci o nem com
o ob je ti vo do Pro gra ma e à sua am pla di vul ga ção.

Estão pre vis tas a cri a ção de um Ca len dá rio
Na ci o nal de Even tos Espor ti vos Esco la res e a re a li -
za ção de con cur sos te má ti cos para as es co las, pro -
fes so res e alu nos.

No Pro gra ma, as ver bas são uti li za das na cons -
tru ção e re for ma de es pa ços es por ti vos, for ne ci men -
to de ma te ri a is di dá ti cos e con tra ta ção de pro fes so -
res de Edu ca ção Fí si ca, me i os fun da men ta is para
me lho rar o ren di men to do alu na do e a des co ber ta de
no vos ta len tos para o es por te.

Instru men to de in te gra ção so ci al da co mu ni da -
de, que po de rá uti li zar a in fra-es tru tu ra es por ti va, o
Pro gra ma pro mo ve a cons tru ção de 427 no vas ins ta -
la ções es por ti vas nas es co las pú bli cas de en si no fun -
da men tal com mais de 500 alu nos.

No cor ren te ano, está pre vis ta a im plan ta ção de
2.400 nú cle os de es por te, des ti na dos à ca pa ci ta ção
de 57 mil pro fis si o na is, aí in clu í dos mu i tos es tu dan tes
de en si no su pe ri or, be ne fi ci a dos com bol sa de es tá gio.

Tam bém, nes te exer cí cio, se rão re a li za dos 4
even tos es por ti vos, de ca rá ter na ci o nal, in clu in do as
eta pas das Olim pía das Co le gi a is, re u nin do jo vens de
até 14 e de 15 a 17 anos, nos Jo gos da Ju ven tu de e
nos Jo gos Esco la res Sul-Ame ri ca nos.

A ava li a ção do de sem pe nho do Pro gra ma
Espor te na Esco la, no ano fin do, com pa ra ti va men te
às me tas pro pos tas para o cor ren te ano, cer ti fi ca que
fo ram be ne fi ci a dos 13 mi lhões de es tu dan tes, e que
ou tros 16 mi lhões se rão aten di dos em 2002.

Para tan to, a cons tru ção de ins ta la ções es por -
ti vas au men ta rá de 427 para 6.758 uni da des, e a
dis tri bu i ção de ma te ri al es por ti vo pas sa rá de 105

mil para 700 mil itens, man ten do-se nes te exer cí cio
os mes mos 4 even tos es por ti vos es co la res re a li za -
dos no ano tran sa to.

O com pa ra ti vo dos in ves ti men tos de 2001 a
2003 in for mam que, no pri me i ro, fo ram apli ca dos 27
mi lhões de re a is na im plan ta ção de in fra-es tru tu ra es -
por ti va das es co las pú bli cas; 3,28 mi lhões de re a is na 
ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos em es por te e la -
zer; e 1,17 mi lhões em cam pa nhas pu bli ci tá ri as.
Estão pre vis tos in ves ti men tos de 90 mi lhões de re a is,
nes te ano, e de 200 mi lhões de re a is em 2003.

Ain da nes sa área, deve ser ci ta do o Pro gra ma
Espor te Espe ci al, que se des ti na à pro mo ção de ati vi -
da des fí si cas, es por ti vas e de la zer para os por ta do -
res de de fi ciên cia. Esse pro gra ma, cri a do em 1999,
deve be ne fi ci ar, ain da nes te ano, 30 mil pes so as.

O Pro gra ma Espor te So li dá rio, por sua vez, des -
ti na-se a au xi li ar no pro ces so de de sen vol vi men to fí -
si co, in te lec tu al e so ci al de cri an ças ca ren tes en tre 7
e 17 anos que vi vem em si tu a ção de ris co.

Em 2002, se rão be ne fi ci a das 500 mil cri an ças e
ado les cen tes, dis tri bu í dos em 1.450 nú cle os de atu a -
ção, em 732 mu ni cí pi os, ocu pan do qua se 3 mil pro -
fes so res, es ta giá ri os e mo ni to res.

O pro je to Espor te de Iden ti da de Cul tu ral tem
por fi na li da de res ga tar, apo i ar, fo men tar, or ga ni zar e
es ti mu lar o sur gi men to de ati vi da des es por ti vas re la -
ci o na das aos per fis cul tu ral, lú di co e his tó ri co do povo 
bra si le i ro, tais como os Jo gos dos Po vos Indí ge nas,
os Jo gos da Iden ti da de Cul tu ral e os Jo gos Qu i lom bo -
las, que nes te exer cí cio de vem con tar com 9 mil par ti -
ci pan tes.

O Espor te de Ren di men to, por fim, ob je ti va a
pro mo ção de mu dan ças qua li ta ti vas no es por te e o
es tí mu lo ao cres ci men to de ní ve is de com pe tên cia
para o ple no exer cí cio de au to no mia or ga ni za ci o nal e
ope ra ci o nal, in clu si ve com a pro mo ção da ima gem do 
País no Exte ri or, quan do da re a li za ção de com pe ti -
ções in ter na ci o na is. 

Fi nal men te, cum pre-nos re gis trar que o Mi nis té rio
do Espor te e Tu ris mo atua for te men te em pro je tos que
dão ocu pa ção aos re co lhi dos em pe ni ten ciá ri as e ca sas
de de ten ção, e na que les di re ci o na dos à ter ce i ra ida de. 

No pri me i ro, que exi giu in ves ti men tos de 8,23
mi lhões de re a is, em 2001, os pre sos uti li za ram as ofi -
ci nas para a con fec ção de ma te ri al es por ti vo ne ces -
sá rio ao Pro gra ma Espor te na Esco la e a ou tras ati vi -
da des do Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo. 

Até o fi nal des te ano, se rão pro du zi dos cer ca de
1 mi lhão e 800 mil itens es por ti vos, como bo las, re des 
e uni for mes, ocu pan do 12 mil e 300 de ten tos, que se
be ne fi ci am de re du ção das pe nas, e ge ran do eco no -
mia de 15 mi lhões de re a is para os co fres pú bli cos.

Em re su mo de nos sa ex po si ção, que re la ci o na
tão-so men te al gu mas de um ex ten so elen co de re a li za -
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ções, seja-nos per mi ti do re gis trar que tal êxi to ape nas
con fir ma o Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo no mes mo
ele va do ní vel que vem sen do man ti do pela equi pe de go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos

esta ses são e, sob a pro te ção de Deus, en cer -
rá-la-emos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 52 
mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mu i to boa
tar de. São 14h. Esta mos ini ci an do a 3ª Re u nião do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. 

Antes de en trar na Ordem do Dia, dou co nhe ci -
men to ao Con se lho de que fo ram ex pe di dos os con vi -
tes à par ti ci pa ção dos Srs. Con se lhe i ros nes ta re u nião. 

O Con se lhe i ro Jay me Si rotsky não pôde es tar
pre sen te. Con ver sei hoje com S. Sª, que es ta va che -
gan do dos Esta dos Uni dos. Seu Su plen te tam bém
está em vi a gem ao ex te ri or. 

A Con se lhe i ra Be re ni ce Isa bel Men des Be zer ra
está au sen te em vir tu de de uma pe que na in ter ven ção 
ci rúr gi ca. Te nho fa la do com S. Sª pra ti ca men te to dos
os dias. A Con se lhe i ra está mu i to bem e ma ni fes ta a
es pe ran ça de par ti ci par co nos co da pró xi ma re u nião. 

Seu Su plen te, o Sr. Ste pan Ner ces si an, não
está pre sen te. Na sex ta-fe i ra, em pe nhei-me para que
S. Sª aqui es ti ves se, mas há al guns pro ble mas con ce -
i tu a is que en vol vem a sua as ses so ria e fi ze ram, in clu -
si ve, com que re me tes se car ta à nos sa Se cre tá ria.
Espe ro que na pró xi ma re u nião es sas ques tões já es -
te jam su pe ra das. 

Por úl ti mo, o Con se lhe i ro Pa u lo Ca bral, no fi nal
da tar de de sex ta-fe i ra, te le fo nou-me, la men tan do
não po der es tar pre sen te, mas já não ha via tem po útil
para a con vo ca ção do seu Su plen te, Dr. Car los Ro -
ber to Ber linck, que mora em São Pa u lo.

Ima gi no que os se nho res re ce be ram có pia das
atas das duas pri me i ras re u niões. Su gi ro que as ob -
ser va ções que pre ten dam fa zer em re la ção à Ata, se
já não as fi ze ram à Se cre ta ria, te nham como pra zo li -
mi te a re u nião do Con se lho. De po is da re a li za ção
des sa re u nião, não ha ve rá mais tem po para es sas
pe que nas al te ra ções.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Re -
ce bi a Ata nes te mo men to, pois está so bre a mesa.
Não a re ce bi pre vi a men te. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como esta
é a nos sa pri me i ra re u nião, pen so que de mo crá ti co é
ser li be ral, mas as ins tru ções pre vê em que as atas
se jam en vi a das aos Con se lhe i ros por meio ele trô ni co. 
Qu e ro, con tu do, di zer a V. Sª que tam bém tive pro ble -
mas; so li ci tei que me fos sem re pas sa das, mas eram
gran des de ma is para ape nas um ar qui vo. So li ci tei,
en tão, o des mem bra men to em dois ar qui vos. Esse é
um pro ble ma téc ni co que será su pe ra do. Con si de ran -
do que essa é a pri me i ra Ata, os se nho res te rão um
pra zo ma i or para fa zer as al te ra ções. Devo, en tre tan -

to, ad ver tir que, na pró xi ma re u nião, o sis te ma já de -
ve rá es tar equi li bra do. 

Com re la ção ao Re gi men to, que ro in for mar que
há, no Con gres so, uma es pe ci a lis ta na ma té ria. Não a 
co nhe ço, mas não há duas opi niões em re la ção à sua
qua li fi ca ção téc ni ca. Tra ta-se da Drª Ana Lu i za Fleck
Sa i bro, que é pós-gra du a da e es pe ci a lis ta em Co mu -
ni ca ção So ci al. 

Pedi à Se cre ta ria do Con se lho que di li gen ci as se 
no sen ti do do com pa re ci men to da con sul to ra a esta
re u nião, para ter um pou co mais de in ti mi da de com o
nos so es ti lo de de li be rar. S. Sª ain da não che gou, mas 
vai ela bo rar um pro je to de re gi men to que será o re gi -
men to de fi ni ti vo. Qu an do esse pro je to es ti ver pron to,
será en tre gue aos se nho res. Assim an da mos no bom
ca mi nho. 

Pas sa re mos, ago ra, ao Item 1 da nos sa pa u ta:

ITEM 1
Qu es tões ad mi nis tra ti vas: Sis te má ti ca de Re u niões

e Atas. Po si ção so bre novo Re gi men to. Do ta ção
 do Con se lho, para in clu são no Orça men to 

de 2003. Re la to so bre ati vi da des da Pre si dên cia

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Em re la ção
ao pri me i ro item da pa u ta, re fe ren te a as sun tos ad mi -
nis tra ti vos, tra tei pes so al men te dis so com o Dr. Ra i -
mun do Car re i ro Sil va. Fi ze mos uma lon ga re u nião de
um dia in te i ro. To dos os as sun tos ad mi nis tra ti vos fo -
ram ana li sa dos, e par te de les será aqui re la ta da. A
Ata da re u nião será dis po ni bi li za da aos se nho res no
site que te re mos.

Con sul tei a Grá fi ca do Se na do so bre a pos si bi li -
da de de fa zer uma pe que na pu bli ca ção, de pre fe rên -
cia algo que pos sa ca ber numa bol sa de se nho ra ou
no bol so do pa le tó de um de nós. Tive como re fe rên -
cia o exem plar da Cons ti tu in te-Ci da dã, que ad vo ga do 
trans por ta no bol so do pa le tó. Será uma pu bli ca ção
em que cons ta rão os da dos dos Con se lhe i ros, as dis -
po si ções cons ti tu ci o na is que in te res sam ao Con se -
lho, a lei, o Re gi men to Pro vi só rio e de ma is in for ma -
ções que po de re mos ter à mão, por que pre ci sa re mos
de las com cer te za. Essa pu bli ca ção já está ajus ta da e 
noto que fal tam fo to gra fi as. Quem ain da não as en vi -
ou, por fa vor, faça-o. 

Pedi tam bém que fos se cri a do um site nos so,
para que pu dés se mos dis po ni bi li zar, na Inter net, in -
for ma ções e do cu men tos re fe ren tes ao Con se lho.
Gos ta ria que al guém que sa i ba ma nu se ar fi zes se a
apre sen ta ção do site, para ter mos uma idéia de como 
ele está.
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(Pro ce de-se à apre sen ta ção, em te -
lão, da pá gi na do Con se lho na Inter net.)

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Indi ca rei
ain da os ou tros tre chos da Cons ti tu i ção que de ve rão
cons tar des se site.

Te re mos uma sala – es ta va ne go ci an do isso
ago ra –, com mesa de re u nião, lo ca li za da no Ane xo I,
ao lado do ga bi ne te dos Se na do res. Os Con se lhe i ros
po de rão usar esse lo cal quan do es ti ve rem em Bra sí -
lia. Ali nos re u ni re mos à es pe ra do ho rá rio do co me ço
da re u nião. Te re mos uma se cre tá ria – pelo me nos
isso já foi acer ta do com o Se cre tá rio-Ge ral da Mesa 
–,  es pe ci al men te para aten der aos Srs. Con se lhe i -
ros, que fará todo o per cur so com o Dr. Ra i mun do
Car re i ro Sil va e com a Drª Már cia Egg, para ob ter as
pro vi dên ci as ca bí ve is.

Com re la ção à Ata e às no tas ta qui grá fi cas, que -
ria di zer que, por inex pe riên cia, pro va vel men te des ta
Pre si dên cia, hou ve tra ba lho para re di gi-las, sen do
ne ces sá rio, para re gis tro his tó ri co, que cada um se
iden ti fi que an tes de fa lar. Na me di da do pos sí vel, fa rei 
isso ao trans fe rir a pa la vra, mas se ria im por tan te que
os se nho res, no tom de voz ou com pa la vras, in di cas -
sem o fim da sua ma ni fes ta ção. Isso pode pa re cer ir -
re le van te – na ver da de é  –,  mas aju da mu i to quan do
da trans cri ção ta qui grá fi ca. Qu an do pe di rem a pa la -
vra, eu mes mo pos so di zer: Com a pa la vra o Con se -
lhe i ro..., mas, quan do eu re to mar a pa la vra, se ria pre -
ci so algo que in di cas se o fim da ma ni fes ta ção por
par te do Con se lhe i ro.

Tive re u niões para tra tar de even tu al con tra ta -
ção de con sul to ria da qual pu dés se mos nos va ler no
Con se lho, mas es bar rei com uma di fi cul da de ope ra ci -
o nal: o Con se lho já tem or ça men to apro va do, in clu so
no Orça men to da União do ano pas sa do. Te mos uma
do ta ção de R$115 mil para pas sa gens e de R$115 mil 
para hos pe da gens pre vis ta para este ano.

Ocor re que es ta mos ela bo ran do or ça men to
para o ano de 2003. Esta mos usan do essa ver ba em
ape nas um se mes tre, pra ti ca men te. Então te ría mos
que fa zer uma pre vi são mais de ta lha da, que cor res -
pon des se a todo o ano, algo que não nos de i xas se
tão li mi ta dos a ape nas hos pe da gens e pas sa gens.
Se ria im por tan te for mar um gru po que co la bo ras se
nas ges tões que de ve re mos fa zer para ob ter um or ça -
men to ma i or no ano de 2003.

Se al gum dos se nho res ti ver a gran de za de co -
la bo rar co mi go nes se es for ço, até por so li da ri e da de
hu ma na, por um ato de pi e da de cris tã, que ro di zer

que es tou dis po ní vel. A Mesa re ce be rá mu i to bem
essa co la bo ra ção. 

Então te mos esse pro ble ma, que é a li mi ta ção
do or ça men to. Já me in te i rei dis so. Te re mos pra zo até
ou tu bro para fe char uma pro pos ta de or ça men to.
Pen so que dois me ses se jam tem po su fi ci en te para
se pro du zir um or ça men to ra zo a vel men te ade qua do
ao Con se lho.

Espe ro que as pas sa gens es te jam bem en ca mi -
nha das e que cada um tra ba lhe no li mi te de seus po -
de res e de seus de ve res. Fiz as con tas e che guei à
con clu são de que se ria mu i to mais ba ra to para o Con -
se lho vir um dia an tes da re u nião, de vi do ao cus to da
pas sa gem. Em meu caso, é uma con tri bu i ção pe que -
na que es tou dan do, vi san do à so bra de or ça men to.
Qu e ro di zer que es tou sa cri fi can do meu do min go
com a fa mí lia para de i xar nele um pou co mais de re -
cur sos. Mas é cla ro que não pos so pe dir a qual quer
Con se lhe i ro que se sa cri fi que como eu.

Qu an do al gum dos se nho res não pu der vir – a
ex pe riên cia des ta re u nião do Con se lho foi mãe – por
fa vor, avi se com an te ce dên cia, para que aces se mos
os Con se lhe i ros Su plen tes.

Encer ro as co mu ni ca ções re fe ren tes ao Item 1 e 
in tro du zo o as sun to ob je to do Item 2:

ITEM 2
Ou tor gas e re no va ções 

de con ces sões Rá di os co mu ni tá ri as

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A esse res -
pe i to, dou no tí cia aos se nho res de re u niões que man -
ti ve com o Mi nis tro das Co mu ni ca ções e com o Pre si -
den te da Ana tel, de quem ob ti ve al gu mas in for ma -
ções que me de i xa ram pre o cu pa do.

Do Dr. Ju a rez Mar ti nho do Nas ci men to, Mi nis tro
das Co mu ni ca ções, to mei co nhe ci men to da quan ti da -
de de pe di dos de au to ri za ção para fun ci o na men to de
rá di os co mu ni tá ri as.

Cu ri o so é que tan to o Mi nis té rio como a Ana tel
di zem que a le gis la ção é boa, as sim como o são as
exi gên ci as. Ocor re que, se não se au to ri za uma rá dio
co mu ni tá ria a fun ci o nar, a ten ta ção dela de en trar no
ar é gran de. Qu an do ela o faz, a Agên cia re gu la do ra
lo cal, o DENTEL, gas ta en tre um mês e dois para fa -
zer um pro ces so de in ter ven ção. Eles vão lá e la cram
o equi pa men to, por que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
não per mi te a sua apre en são. No ou tro dia, eles vol -
tam para o cen tro da ci da de, a rá dio co mu ni tá ria tira o
la cre e eles pre ci sam de mais dois me ses para la crar
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no va men te. Vin te e qua tro ho ras de po is, a rá dio já ti -
rou o la cre.

Per gun tei quan tas au to ri za ções ha vi am sido da -
das para es sas rá di os co mu ni tá ri as. De 1º de ja ne i ro
do ano pas sa do até o dia 10 de ju lho, quan do es ti ve
aqui em Bra sí lia, ha vi am sido de fe ri das 1.416. Os se -
nho res sa bem quan tos pe di dos es tão pen den tes?
Oito mil. Por ano, o Go ver no é ca paz de au to ri zar
1.000 des sas rá di os, o que sig ni fi ca di zer que, se eu
ti ver tudo pron to hoje: en con trei o lu gar, a co mu ni da -
de está de acor do, com prei os equi pa men tos, es tou
pron to para fun ci o nar, aten di a tudo que o Go ver no
quer, te rei que es pe rar oito anos para o pe di do ser
exa mi na do. Qu an tos des ses oito mil vão es pe rar oito
anos para co me çar a fun ci o nar? 

Eis um pro ble ma gra ve que me foi dado co nhe -
ci men to pe los nú me ros. Até per gun ta ram por que o
Con se lho não se ocu pa dis so. 

A mi nha con vic ção é de que a mo de la gem está
er ra da. Esti mou-se mal qual se ria a de man da para
esse tipo de rá di os. Oito mil pe di dos é de ma is. Se o
Mi nis té rio não está dan do con ta, ou muda o Mi nis té rio
ou muda a lei. Esse pes so al tem di re i to le gí ti mo de
aces so a es sas rá di os, pois fez tudo que é pos sí vel, e
não con se gui mos aten dê-lo. É um gran de pro ble ma.
Dos pro ble mas de que tra tei no Mi nis té rio, foi o mais
gra ve. 

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Des cul pe,
não são 1.416. Entre os anos de 2001 e 2002, há 816
pe di dos de con ces sões e re no va ções para rá dio e te -
le vi são nor mal, por isso es ta va em pá gi na se pa ra da. 

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, tra ta-se de um as sun to de ex tre ma gra vi -
da de. Na ABERT, es ti ma mos que haja, em ope ra ção
no Bra sil, apro xi ma da men te 15 mil emis so ras de rá di -
os ile ga is ou pi ra tas, à mar gem da pró pria lei. Hoje
nos de fron ta mos com ou tro fato: al gu mas des sas
emis so ras, mes mo aque las de vi da men te ou tor ga das, 
al gu mas, in clu si ve, já com trâ mi te pelo Con gres so
Na ci o nal, es tão tam bém, la men ta vel men te, ope ran do 
de for ma ile gal, por que es tão co mer ci a li zan do seus
es pa ços pu bli ci tá ri os. 

No fi nal da se ma na pas sa da, tive a opor tu ni da de 
de par ti ci par de uma re u nião com pre si den tes de en ti -
da des es ta du a is de ra di o di fu são de todo o Bra sil, na

ci da de de Ca ne las, no Rio Gran de do Sul. O gran de
re cla mo, a ma ni fes ta ção de to dos eles se faz, fun da -
men tal men te, em fun ção da ile ga li da de e da pi ra ta ria,
con tra as qua is o tra ba lho das au to ri da des com pe ten -
tes, la men ta vel men te, tem sido inó cuo ou ine fi ci en te. 

O SR. PRESIDENTE  (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con ce do a
pa la vra ao Con se lho Ro ber to Wag ner. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de so li ci tar a V. Exª que fôs se mos avi -
sa dos, es pe ci fi ca men te com re la ção às em pre sas de
rá dio e te le vi são, dos en con tros com au to ri da des,
como o Mi nis tro das Co mu ni ca ções e o Pre si den te da 
Ana tel. Esse as sun to é do mais alto in te res se da ra di -
o di fu são bra si le i ra. É fun da men tal que a ABRATEL
seja sem pre ou vi da e aus cul ta da. Esse ór gão não
pode ima gi nar a hi pó te se de o Con se lho se po si ci o -
nar, por in ter mé dio do seu Pre si den te, em um as sun -
to que para nós é vi tal. Em sen do as sim, a ida do Pre -
si den te do Con se lho ao Mi nis té rio das Co mu ni ca ções 
e à Ana tel foi uma sur pre sa. Gos ta ria de ter ido jun to.

Re que i ro a V. Sª que, sem pre que pos sí vel, no
caso de ra di o di fu são, rá di os e te le vi sões – falo em
meu nome, não sei se o Pre si den te Pa u li to tam bém
pen sa as sim  –,  es te ja mos pre sen tes para tam bém
di zer ao Mi nis tro e ao Pre si den te da Ana tel as nos sas
apre en sões.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Escla re ço
ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner que não fui tra tar de
as sun to re la ci o na do a es ses itens. O Con se lho terá
que se re la ci o nar com en ti da des. Ape nas fui dar ciên -
cia a es ses se nho res de que o Con se lho ha via sido
ins ta la do, de que a in ten ção do Con se lho é ter uma vi -
são con ver gen te e de que gos ta ría mos de par ti ci par
da dis cus são des ses as sun tos. Tro ca mos car tões, in -
di quei os te le fo nes da en ti da de e, após os re gis tros
pro to co la res, fui in for ma do dos pro ble mas que mais
de per to pre o cu pa vam es sas en ti da des. 

Não me pro nun ci ei so bre ne nhu ma des sas
ques tões. Não era esse o meu pro pó si to. Estou ape -
nas fa zen do um re la to des sa con ver sa. 

O nú me ro de emis so ras de rá dio, por exem plo,
ci ta do pelo Mi nis tro das Co mu ni ca ções, vai nos le var
a ado tar uma pos tu ra. É algo, Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner, que ig no ra va por ab so lu to. São oito mil pen -
dên ci as, es pe ran do um Go ver no que só é ca paz de
aten der a mil por ano. Aqui está a com bus tão de um
gra ve pro ble ma. Não ti nha in ten ção de ne go ci ar nada
na que le mo men to. Estou ape nas in for man do aos se -
nho res o re sul ta do da con ver sa. 
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Não fui tra tar de ne nhum as sun to. Fui bus car
con ver gên cia para que o ór gão pu des se me lhor atu ar. 
Entre as au to ri da des com as qua is con ta tei, al gu mas
nem se quer sa bi am da ins ta la ção do Con se lho. Espe -
ro que, de po is que sou be rem das nos sas in ten ções,
te nham me lhor dis po si ção de tra tar co nos co. 

Fi que tran qüi lo, pois não tra ta rei de ne nhum as -
sun to de li be ra ti vo com ne nhum des ses se nho res.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Mu i to obri -
ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Fran cis co Pe re i ra da Sil va.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas) – 
Sr. Pre si den te, com base na in for ma ção so bre as rá di -
os co mu ni tá ri as, que é um as sun to de que tam bém
amis to sa men te to ma mos co nhe ci men to aqui em Bra -
sí lia – a sede da ABRAÇO, en ti da de que re pre sen ta
as rá di os co mu ni tá ri as, é aqui em Bra sí lia –, po de mos 
afir mar que fica pa ten te o que foi dito pela ABERT.
Esses ór gãos es tão com uma ex pec ta ti va bas tan te
con si de rá vel com re la ção à ação do Con se lho. 

Em sen do as sim, gos ta ria de su ge rir que, na
me nor bre vi da de pos sí vel, o Con se lho pa u tas se esse 
as sun to, in clu si ve para abrir esse de ba te, pois, em bo -
ra só pos sa mos acon se lhar, não po de mos ig no rar
algo que a pró pria ABERT, por in ter mé dio da te le vi -
são e do rá dio, mos trou, al gu mas pre o cu pa ções in -
clu si ve de or dem téc ni ca, so bre as qua is não vou en -
trar no mé ri to.

Enquan to Con se lho, no en tan to, pen so que de -
ve ría mos agir, mes mo que ex tra po lan do um pou co o
nos so pa pel. Nes se sen ti do, que ro su ge rir que dis cu -
ta mos esse as sun to com os ou tros seg men tos, por -
que é ver da de que exis tem rá di os co mu ni tá ri as que
es tão com pe tin do co mer ci al men te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Con se lhe i ro Fran cis co Pe re i ra da Sil va.

Antes de pas sar a pa la vra, que ro ma ni fes tar a
mi nha opi nião, Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. É di fí cil
para mim con si de rar pi ra ta ou ile gal uma rá dio que
aten de a to dos os re qui si tos. A rá dio está pron ta para
fun ci o nar, já ob te ve o con sen so da co mu ni da de, tem
os equi pa men tos mon ta dos, en fim, está tudo pron to
e, de re pen te, des co bre que vai es pe rar oito anos
pela au to ri za ção. A mi nha cons ciên cia não ace i ta
bem que di ga mos que é uma rá dio pi ra ta, por que se
joga toda a car ga de res pon sa bi li da de pela ile ga li da -

de so bre a rá dio, quan do há toda evi dên cia de uma
cul pa pelo me nos re par ti da. O Esta do não é ca paz de
cum prir o seu pa pel de re gu la men tar em um pra zo ra -
zoá vel.

Co lo co-me mais na li nha do Con se lhe i ro Fran -
cis co, qual seja, con si de rar que este é um pro ble ma
gra ve e que de ve ria me re cer o exa me do Con se lho.

Pas so a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Qu an -
do foi apro va da a Lei nº 9.612, a po si ção da Fe de ra -
ção Na ci o nal dos Jor na lis tas, pas san do ao lar go de
um con jun to de ques tões po lê mi cas que a lei sus ci ta e 
an tes que qual quer ou tro de ta lhe pu des se ser ques ti o -
na do, des ta cou que a lei era, ob vi a men te, in ca paz de
or ga ni zar o fe nô me no so ci al a que se pro pu nha tra tar. 
E os nú me ros apre sen ta dos pelo Pre si den te, cor ro bo -
ra dos pe los di ri gen tes da ABERT e da ABRATEL, dão 
uma idéia da di men são e da gra vi da de do pro ble ma,
além da ex ten são do con fli to de in te res ses que exis te
em tor no des se seg men to de ra di o di fu são.

Por vá ri os as pec tos da pró pria Lei nº 9.612, cons -
ta ta-se que a si tu a ção exis ten te hoje era ab so lu ta men -
te pre vi sí vel. O fato de uma emis so ra de al guns watts,
que atin ge al guns quar te i rões, ter que pas sar por todo
o cir cu i to de tra mi ta ção do Con gres so Na ci o nal re sul ta -
ria em uma in ca pa ci da de de res pon der à de man da so -
ci al, o que só aju da a agra var o con fli to com os de ma is
seg men tos de ra di o di fu são exis ten tes no País, seja
pela uti li za ção de fre qüên cia sem au to ri za ção e de for -
ma de sor ga ni za da, seja por meio da ina de qua da com -
pe ti ção, do pon to de vis ta le gal e so ci al, que se es ta be -
le ce com as emis so ras pri va das co mer ci a is.

Par ti cu lar men te, não te nho acom pa nha do de
per to es sas ques tões, mas o re la to das pes so as que
são mais atu an tes no seg men to de ra di o di fu são co -
mu ni tá ria dão con ta de uma re je i ção por par te das en -
ti da des em pre sa ri a is da área de co mu ni ca ção em
bus car con jun ta men te uma so lu ção. 

Então gos ta ría mos de des ta car que a cri a ção
do Con se lho e a pre sen ça dos di ri gen tes da ABERT e 
da ABRATEL, que são as en ti da des mais en vol vi das,
le vam-nos a fa zer a in da ga ção so bre se re al men te
isso é pro ce den te ou se po de re mos bus car uma so lu -
ção mais ade qua da do pon to de vis ta da re gu la men -
ta ção, vi san do pre ser var o sis te ma pri va do co mer ci al
e, ao mes mo tem po, ga ran tir que a prer ro ga ti va de uti -
li za ção des ses ser vi ços pe los mais di ver sos se to res
so ci a is seja vi a bi li za da. 

Se as en ti da des em pre sa ri a is es ti ve rem dis pos -
tas a bus car uma so lu ção ade qua da – por que a Lei n°
9.612 não re sol veu o pro ble ma, que con ti nua e, em
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al guns as pec tos, até se agra vou  –,  com cer te za,
esse é um pon to da ma i or im por tân cia para ser tra ta -
do no Con se lho. Po de re mos en con trar uma so lu ção
mais ade qua da, res pon den do aos pro ble mas que fo -
ram apre sen ta dos aqui. 

Então, fa ze mos essa in da ga ção às en ti da des
em pre sa ri a is com a cer te za de que, se o Con se lho se
em pe nhar, en con tra re mos uma so lu ção que equa ci o ne 
o con jun to de in te res ses en vol vi dos nas ope ra ções e
na or ga ni za ção da ra di o di fu são co mu ni tá ria no País. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, eu que ria fa lar so bre este as sun to, as sim como 
o Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court. 

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Sr. Pre si den te, que ria ape nas acres cen -
tar al guns co men tá ri os. Na me di da em que sou Con -
se lhe i ro da área téc ni ca, con si de ro in te res san te fa zer
al gu ma co lo ca ção no que se re fe re à ques tão téc ni ca. 
Cada vez que uma emis so ra de te le vi são ou de rá dio
vai ao ar, ocu pa um lu gar no es pec tro que ne nhu ma
ou tra pode ocu par. Então, quan do uma rá dio vai ao ar, 
se ela não ti ver per mis são da Ana tel para fazê-lo na
po tên cia cor re ta, no ca nal cor re to, com cer te za, es ta -
rá in ter fe rin do em ou tras rá di os que já ti ve ram au to ri -
za ção para ope rar re gu lar men te, que in ves ti ram, já fi -
ze ram todo o tra ba lho que tem que ser fe i to. 

Então, re al men te não há como este Con se lho for -
çar ou in du zir a Ana tel a re a li zar tra ba lhos que não se -
jam cor re ta e tec ni ca men te bem fe i tos, de for ma que as
rá di os e emis so ras de te le vi são tam bém – por que, nes -
ses ca sos, exis tem emis so ras de te le vi são co mu ni tá ri as 
– pos sam en trar no ar sem es tu dos pré vi os, pre ju di can -
do ou tras que já es tão no ar há al gum tem po. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Alber to Di nes. 
Srs. Con se lhe i ros, con ce de rei a pa la vra a to dos,

mas da rei pre fe rên cia a quem ain da não se ma ni fes tou. 
Pro pos ta de ma ni fes ta ção 
con trá ria a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -

ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, Srs. Con se lhe i ros,

que ria pe dir a in clu são na Ordem do Dia de um as -
sun to que é ur gen te. Se nós o adi ar mos para a pró xi -
ma re u nião, es ta re mos mu i to per to do fim da cam pa -
nha ele i to ral. Te nho po si ções, mas ima gi no que haja
di ver gên ci as. Cre io que de ve mos dis cu tir a de ci são
do TSE de pro i bir que se jam ve i cu la das opi niões nos
me i os ele trô ni cos – rá dio e te le vi são – so bre o pro -
ces so ele i to ral. Te nho im pres são de que isto é uma
cen su ra li mi ta da, mas uma cen su ra. 

Exis tem for mas al ter na ti vas de se evi ta rem abu -
sos que não essa pro i bi ção pura e sim ples. Se for re -
pe ti da a cada ano, es ta re mos ofi ci a li zan do, le gi ti man -
do ex ce ções cen só ri as, o que não é nada agra dá vel,
con si de ran do que es ta mos to dos en ga ja dos num pro -
ces so de mo crá ti co. 

Então, gos ta ria que isso fos se in clu í do. De po is,
ve re mos como po de mos aten der a isso, con si de ran -
do que as ele i ções se rão em ou tu bro. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Con se lhe i ro Alber to Di nes. 

Con si de ran do a im por tân cia da ma té ria, a
Mesa, tão logo en cer re este item da Ordem do Dia, no 
mo men to opor tu no, vai re a brir o as sun to, quan do lhe
pas sa rei a pa la vra. 

Con se lhe i ro Car los Cha gas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da

so ci e da de ci vil) – Ape nas para di zer que con cor do em 
gê ne ro, nú me ro e grau com o Alber to Di nes. Mas eu
se ria um pou qui nho mais rís pi do, pois tra ta-se de
uma ofen sa à Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE  (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se -
lhe i ro já está dis cu tin do a pro pos ta?

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Já.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – So li ci to ao
Con se lhe i ro Car los Cha gas que con te nha o seu ím -
pe to ju ve nil para uti li zá-lo no mo men to tec ni ca men te
ade qua do. 

Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

CONTINUAÇÃO DO ITEM 2
Ou tor gas e re no va ções de con ces sões 

Rá di os co mu ni tá ri as

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de cor ro bo rar a
pon de ra ção dos Srs. Alber to Di nes e Car los Cha gas,
pois é um pon to im por tan te. Há tam bém ou tros pon -

17622 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002948    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



tos im por tan tes na pa u ta, mas eu não po de ria de i xar
de fa zer um co men tá rio so bre as rá di os co mu ni tá ri as, 
as sun to até o mo men to abor da do, de po is in ter rom pi -
do pela ques tão do TSE.

Cu ri o sa men te, nos dias 25 e 26, es tá va mos
aqui, to man do pos se, quan do hou ve a pri me i ra re u -
nião do Con se lho. Ao me pre pa rar para dor mir, no ho -
tel, de pa rei-me com uma re por ta gem mu i to in te res -
san te de um ca nal al ter na ti vo a cabo, de cujo nome
não me lem bro ago ra, que tra ta va jus ta men te de te le -
vi sões e rá di os co mu ni tá ri as nos Esta dos Uni dos, um
país tido como o ber ço da de mo cra cia e da li ber da de.
O his tó ri co que es ta va sen do abor da do pelo re pre -
sen tan te na ci o nal foi mu i to in te res san te, a meu ver,
quan do di zia que lá deu cer to, está fun ci o nan do e
exis te uma par ce ria, um tra ba lho con jun to en tre as
em pre sas con ven ci o na is e as rá di os e te vês co mu ni -
tá ri as, in clu si ve umas so man do-se às ou tras.

Apon to isso como de mons tra ção de que é pos -
sí vel, aqui no Bra sil, como tan tos ou tros as pec tos que 
já ado ta mos de ou tros pa í ses, que tam bém dê cer to,
com uma nova le gis la ção, com um novo en ten di men -
to, sem pri sões, sem que bra de i ra, sem afron tas, sem
con fli tos – já te mos tan tos –, le van do em con si de ra -
ção que nin guém é dono da co mu ni ca ção, nin guém é
dono do po der de co mu ni car, de se ex pres sar. 

Assim como deu cer to nos Esta dos Uni dos e em 
ou tros pa í ses, acre di ta mos que tam bém dê cer to,
com cer te za, no Bra sil, num fun ci o na men to nor ma lís -
si mo das te vês e rá di os co mu ni tá ri as al ter na ti vas e
das te vês que es tão aí, que in ves ti ram e que têm todo
o di re i to de se pre ser var. Con cor da mos com isso; não
va mos de fen der ile ga li da de, mas é com ple ta men te
pos sí vel que os dois se to res fun ci o nem. Quem vai ga -
nhar é a po pu la ção, é a co mu ni da de, que terá uma di -
ver si da de imen sa de co mu ni ca ção, de for mas de ex -
pres são que vão re pre sen tar o nos so País, a nos sa
cara, ou seja, a di ver si da de que este País pos sui. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho) – Agra de ço a ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Ge -
ral do Pe re i ra dos San tos.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Ri car do Mo retz sohn.
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -

tan te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, Srs. Con se -
lhe i ros, a des pe i to da per ti nên cia e da se ri e da de que
re quer o as sun to que está sen do dis cu ti do nes te mo -
men to, gos ta ria de cha mar pela or dem e so li ci tar que
pen sás se mos em como ven cer a pa u ta de hoje.

Esta mos ana li san do o pri me i ro pon to, que diz
res pe i to – en ten do eu – ao re la to das ati vi da des da
Pre si dên cia. 

Qu e ro re gis trar a mi nha po si ção de que este as -
sun to que está sen do tra ta do, das rá di os e te vês co -
mu ni tá ri as, é de ex tre ma re le vân cia, prin ci pal men te
na po si ção de re pre sen tan te da so ci e da de ci vil, a
prin ci pal in te res sa da. Não se tra ta das rá di os ofi ci a is
ou le ga li za das, das rá di os co mu ni tá ri as, do es pa ço a
ser dis pu ta do. Esse es pa ço é dis pu ta do em fun ção da 
so ci e da de, para isso pre ten de-se que seja. 

Então, em fun ção dis so, gos ta ria de que pen -
sás se mos em for ma li zar esse as sun to como pon to de 
pa u ta ade qua do. Cor ro bo ro in te i ra men te a pre o cu pa -
ção do Con se lhe i ro Di nes no que diz res pe i to à in clu -
são, já ma ni fes tan do mi nha po si ção fa vo rá vel, na
Ordem do Dia da re u nião de hoje.

Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Con se lhe i ro Ri car do Mo retz sohn.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, Srs. Con se lhe i ros, que ria de i xar bas tan te
cla ras al gu mas po si ções, até para que não pa i re ne -
nhum tipo de dú vi da.

Em pri me i ro lu gar, em mo men to al gum hou ve
ou ha ve rá ma ni fes ta ção da ABERT des fa vo rá vel à rá -
dio co mu ni tá ria. Ao con trá rio, te mos par ti ci pa do de
for ma mu i to ati va. Te mos as so ci a ções es ta du a is li ga -
das a nós e já con si de ra mos es sas emis so ras como
afi li a das. Assim, nos sa po si ção sem pre foi mu i to ob je -
ti va e mu i to cla ra.

Nos so ma ra vi lho so Con se lhe i ro Fer nan do Bit -
ten court co lo ca com mu i ta pro pri e da de o as sun to do
es pec tro ele tro mag né ti co. Não sou en ge nhe i ro, não
te nho sua com pe tên cia nes sa área – e nin guém me -
lhor do que ele para ex por o as sun to. O es pec tro ele -
tro mag né ti co, la men ta vel men te, é fi ni to. Em sen do fi -
ni to, ele só tem a pos si bi li da de ou a ca pa ci da de de ar -
ma ze nar ou trans mi tir de ter mi na da quan ti da de de
emis so ras.

Sr. Pre si den te, per mi ta-me dis cor dar da sua co -
lo ca ção de que o fato de a emis so ra ter so li ci ta do au -
to ri za ção e ter ad qui ri do equi pa men to su fi ci en te seja
o bas tan te para que ela pos sa ini ci ar a sua ope ra ção.
Nós en ten de mos que ela não pode fa zer isso. Por
quê? Por que, em o fa zen do, ela es ta rá in ter fe rin do de
for ma mu i to di re ta e ob je ti va, pela sua emis são, em
um ca nal não des ti na do a essa fi na li da de, não só nas
emis so ras de bro ad cas ting. Te mos sa bi do – e a re -
cla ma ção não é ape nas nos sa – que o Mi nis té rio da
Ae ro náu ti ca, o Mi nis té rio da Ma ri nha, as For ças
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Arma das, os ser vi ços de co mu ni ca ção da so ci e da de,
o Cor po de Bom be i ros, as am bu lân ci as, en fim, di ver -
sos ór gãos têm sido mu i to pre ju di ca dos por es sas
emis sões es pú ri as.

Qu an do fa la mos em so ci e da de, te mos de en -
ten der que é fun da men tal pre ser var mos o sa gra do di -
re i to do ou vin te ou do te les pec ta dor de op tar por aqui -
lo que efe ti va men te pre ten da ou vir ou a que que i ra
as sis tir. Essas trans mis sões es pú ri as têm in ter fe ri do
de for ma drás ti ca e dra má ti ca nas emis sões de rá di os 
pre vi a men te es ta be le ci das e nas emis so ras de te le vi -
são. São inú me ras as re cla ma ções que nós, como en -
ti da de, re ce be mos – to das as en ti da des es ta du a is
tam bém re ce bem – de in ter fe rên ci as es pú ri as, pro vo -
ca das por emis so ras ile ga is que ope ram à mar gem
da lei, de for ma ab so lu ta men te ata ba lho a da, ocu pan -
do es pa ço do es pec tro ele tro mag né ti co de ma ne i ra
to tal men te des con tro la da.

Era o que ti nha para co lo car.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mu i to obri -
ga do Con se lhe i ro Pa u li to.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner Mon te i ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, bus can do o es pí ri to da lei, lem brei-me de co -
men tá rio do Mi nis tro Sér gio Mot ta, de que iria vi a bi li -
zar no Bra sil o nas ci men to das cha ma das rá di os e
TVs co mu ni tá ri as. Sua idéia ori gi nal era de fre qüên cia
úni ca e ba i xa po tên cia. A in ten ção era dar voz e vez a 
pe que nas co mu ni da des, a se to res cul tu ra is, en fim,
àqui lo que es ti ves se à mar gem da ra di o di fu são stric to 
sen su – a co mer ci al. O es pí ri to da lei vi sa va isto: rá di -
os de fre qüên cia úni ca, ba i xa po tên cia, cuja pro gra -
ma ção se ria de fato co mu ni tá ria. A ABRATEL tam bém 
con cor da com o es pí ri to des sa lei e as si na em ba i xo. 

Esta mos re cla man do – e com ra zão – de que
hou ve um des vir tu a men to do es pí ri to da lei. O Pa u li to
e eu te mos es ta do sem pre com o Mi nis tro Ju a rez Qu -
a dros, com o Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga e sa be mos
que, hoje, rá di os co mu ni tá ri as, in fe liz men te, es tão
sen do tra ta das como bar ga nha po lí ti ca. Por exem plo:
sou De pu ta do Fe de ral de de ter mi na da re gião no meu
Esta do, pro cu ro qua tro ou cin co pes so as li ga das à
mi nha cam pa nha, faço com que elas cri em as so ci a -
ções. Eu, De pu ta do, ou um emis sá rio meu, vou ao Mi -
nis té rio fa zer lobby para que es sas rá di os se jam im -
ple men ta das. Em se gui da, co lo co-as em ple na vi gên -
cia de trans mis são. 

Lem bro-me de que o Mi nis tro Sér gio Mot ta fa la -
va sem pre: es sas rá di os não po de rão ter de par ta -

men to co mer ci al, elas não têm fins lu cra ti vos. De po is
ele de sen vol veu uma ou tra idéia e dis se: vou per mi tir
o pa tro cí nio. Então, a Rá dio Co mu ni tá ria de Ara gua ri
se ria pa tro ci na da por uma em pre sa de Ara gua ri. 

O que acon te ce hoje? A pri me i ra co i sa que toda
rá dio co mu ni tá ria faz é um de par ta men to co mer ci al.
Com os em pre sá ri os, em vol ta das rá di os co mu ni tá ri -
as, co me ça a fa zer uma con cor rên cia pre da tó ria.
Como eles não têm des pe sas, ofe re cem ao co mer ci -
an te aqui lo que não po dem ofe re cer, que é a di vul ga -
ção co mer ci al, o que é di fe ren te de pa tro cí nio. Sob
esse as pec to é que a ra di o di fu são ab so lu ta men te
não ace i ta o sta tus quo. 

A Po lí cia Fe de ral, que é o ór gão cons ti tu ci o nal -
men te es ta be le ci do para fa zer o com ba te à pi ra ta ria,
não tem con di ções. Então, cri ou-se um cal do de cul tu -
ra. Para mim, po lí ti co, é im por tan te ter rá di os co mu ni -
tá ri as, dez, quin ze, vin te. Há mu ni cí pi os – sa be mos
dis so – em que os po lí ti cos pe ga ram o mapa da ci da -
de e tra ça ram. Por que é rá dio co mu ni tá ria? Ela atin -
ge 500 me tros de raio, por tan to, o diâ me tro de um qui -
lô me tro. A tor re pode ter 30 me tros. Então, co bre-se
um re tân gu lo de 30 me tros de al tu ra por 500 me tros
de raio e, em vol ta, co lo ca-se a rá dio co mu ni tá ria. Ali
se co me ça a fa zer pro se li tis mo po lí ti co do can di da to,
que é o dono da rá dio – sou um la ran ja  –,  e bar ga -
nhas co mer ci a is que não são per mi ti das. 

Essa si tu a ção que V. Sª con si de rou um ab sur do, 
o Mi nis té rio ter oito mil pe di dos de rá di os para exa mi -
nar, en ten de mos que seja o con trá rio. Te mos que fa -
zer o Mi nis té rio en ten der que o se tor não pode ace i tar 
que haja um des vir tu a men to no es pí ri to da lei. So mos 
ab so lu ta men te fa vo rá ve is às rá di os co mu ni tá ri as, a
to das elas, des de que se ade qüem ao es pí ri to da lei e
não que haja um so fis ma, bus can do a lei para o su je i -
to ti rar van ta gem po lí ti ca ou eco nô mi ca. Essa é a re a -
li da de das co i sas.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Pro -
pos ta de en ca mi nha men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª gos ta -
ria de en ca mi nhar al gum as sun to?

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Só que ro
es cla re cer ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner que to dos 
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con cor da mos com a ma ni fes ta ção do ma ra vi lho so
Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court. Ne nhum de nós
tem al gum tipo de res tri ção. Fiz um co men tá rio in ci -
den tal para di zer que al gu mas rá di os são pi ra tas no
sen ti do de toda ile ga li da de que re cai so bre elas, por -
que nas cem à mar gem da lei, com o ob je ti vo de fra u -
dá-la. Não me pa re ce, como pes soa fí si ca, que seja
jus to usar o mes mo ad je ti vo para a as so ci a ção que
de li be ra, que se co ti za, que com pra os equi pa men tos, 
que, se gun do a lei, faz o re que ri men to para o iní cio de 
fun ci o na men to e de po is des co bre que esse re gu la -
men to só será apre ci a do pelo Go ver no den tro de oito
anos. O fato so ci al é o se guin te: é da na tu re za hu ma -
na que uma par te des sas pes so as não que i ra es pe rar 
oito anos. Então, é pre ci so en con trar um ou tro ad je ti -
vo, por que já es ta mos usan do o ter mo pi ra ta para o
fra u da dor. 

Esse as sun to já está es cla re ci do por mim; não
vol ta rei a ele. 

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – A
pro pos ta de en ca mi nha men to que tra ze mos, fa lan do
es pe ci fi ca men te em nome da Fe de ra ção Na ci o nal
dos Jor na lis tas, mas, com cer te za, in ter pre tan do an -
se i os e uma dis po si ção das de ma is en ti da des dos se -
to res pro fis si o na is, os ra di a lis tas, ar tis tas e o pes so al
de ci ne ma, é de nos com pro me ter mos a fa zer o in -
ven tá rio de um con jun to de pro po si ções das en ti da -
des da área de ra di o di fu são co mu ni tá ria, vi san do à
so lu ção des se pro ble ma, in clu si ve à al te ra ção da lei.

Nós nos com pro me te mos a tra zer isso na pró xi -
ma re u nião e tam bém – ape sar de, in fe liz men te, não
ter mos ou vi do uma ma ni fes ta ção mais cla ra por par te 
dos di ri gen tes da ABERT e da ABRATEL no sen ti do
de bus car uma so lu ção con jun ta –, tão logo con clu ir -
mos esse in ven tá rio, a pro cu rar a ABERT, a ABRATEL 
e ou tras en ti da des e apre sen tar, an tes da re u nião,
pro po si ções que aten dam às pers pec ti vas do se tor.

Essa é uma pro pos ta de en ca mi nha men to. Cre -
io que, a par tir des sa pri me i ra ten ta ti va de abor dar em 
con te ú do pos si bi li da des de so lu ção, po de re mos de -
se nhar uma atu a ção mais de fi ni da do Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Da ni el Herz, que aten -
de à po si ção da Pre si dên cia, qual seja, a de tra zer a
pro pos ta dos se to res ao Con se lho, a fim de, na me di -
da do pos sí vel, fir mar uma po si ção con sen su al.

Encer ran do este item, que ro de cla rar que es ti ve
na Ana tel, com o Pre si den te Schymu ra, para di zer-lhe 

que exis te um Con se lho e que te mos in te res se em
tra ba lhar jun tos. Ouvi dele que hoje es tão con cen tra -
dos na de fi ni ção do mo de lo de di gi ta li za ção que pre -
ten dem co lo car em prá ti ca, o qual já é ob je to de uma
co mis são aqui da Casa. Des sa for ma, en cer ro essa
pri me i ra....

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, so bre esse as sun to da TV di gi tal... 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Ro ber to Vag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Pelo me -
nos no se tor que re pre sen to, das te le vi sões, te mos o
ma i or in te res se de fa zer uma cer ta po li ti za ção des se
as sun to. Qu e ria pe dir a V. Sª que ano tas se como... 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Há um item
da pa u ta que tra ta es pe ci fi ca men te des se as sun to.
Se V. Sª re fre ar seu en tu si as mo...

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, so bre ques tão ad mi nis tra ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não,
ques tão de or dem.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Gos -
ta ría mos de en ca mi nhar à Mesa a pro pos ta de que a
Se cre ta ria do Con se lho fi zes se um le van ta men to de
to dos os pro je tos re la ci o na dos com co mu ni ca ção, de
modo que o Con se lho pos sa iden ti fi car as ma té ri as
que es tão tra mi tan do no Se na do e na Câ ma ra e tam -
bém ve ri fi car a pos si bi li da de de que seja de sen vol vi -
do um sis te ma em que qual quer mo vi men ta ção fe i ta
nes ses pro je tos seja in for ma da. Esse já é um re cur so
exis ten te nas pá gi nas da Câ ma ra e do Se na do.
Então, gos ta ría mos de so li ci tar que, de al gu ma ma ne -
i ra, ti vés se mos a lis ta com ple ta dos pro je tos e que se
cri as se um sis te ma me di an te o qual os Con se lhe i ros
fos sem in for ma dos de qual quer mo vi men ta ção que
exis tis se em re la ção a es ses pro je tos.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Pre si den -
te aco lhe a so li ci ta ção do Con se lhe i ro Da ni el Herz.
So li ci to à Srª Se cre tá ria que ano te para as pro vi dên ci -
as ca bí ve is.
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O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Infor mo ao Con se lhe i ro Da ni el Herz que no site da
ABERT isso tudo já está dis po ní vel. Te mos to dos os
pro je tos ab so lu ta men te di gi ta li za dos e de fa cí li mo
aces so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Pa u li to. A Se cre tá ria
po de rá en trar em con ta to de po is.

Em se qüên cia à Ordem do Dia, pas sa re mos
ago ra ao item 5:

ITEM 5
Pro pos ta do Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra dos San tos:

de li be rar so bre a eco no mia in ter na do Con se lho

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pas so a pa -
la vra ao Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra da Sil va, que
pro põe de li be ra ção so bre as sun to de eco no mia in ter -
na do Con se lho. Como não sei que as sun to se ria
esse, trans fi ro a pa la vra para que S. Sª se ma ni fes te.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Item 5 já? Não te mos ou tros?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A or dem
dos fa to res não al te ra o pro du to.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sr. Pre si den te, no iní cio da sua in ter -
ven ção já hou ve uma abor da gem so bre esse tema,
quan do re la tou algo so bre o or ça men to, va lo res de
pas sa gens e hos pe da gens, co lo can do a pre o cu pa ção
em re la ção ao pró xi mo ano e tam bém em como equa -
ci o nar essa si tu a ção da me lhor ma ne i ra pos sí vel.

Mu i to em bo ra essa ques tão do or ça men to seja
de li ca da – quan do se fala em di nhe i ro nes te País, em
ins ti tu i ções, ór gãos, logo vêm à tona dú vi das e mais
dú vi das –, gos ta ria de ser ho nes to, sin ce ro. Não con -
si de ra mos que seja pe que no o tema do or ça men to do 
Con se lho para o seu bom fun ci o na men to. Enten de -
mos que o or ça men to é im por tan te para o Con se lho
em vá ri os as pec tos, não ape nas em hos pe da gem e
pas sa gem. Pen so que al gu mas ati vi da des e ini ci a ti vas 

do Sr. Pre si den te e dos Srs. Con se lhe i ros pas sa rão
au to ma ti ca men te pelo or ça men to des te Con se lho.

Por isso, como fa zia par te da pa u ta do dia 26 de -
li be rar, dis cu tir so bre a eco no mia in ter na do Con se -
lho, o que não ocor reu por for ça do Re gi men to e de
ou tros as sun tos, gos ta ria que fos se dis cu ti da mi ni ma -
men te en tre nós uma me lhor for ma de fa zer com que
o Con se lho, de fato, seja efi ci en te, efi caz, fun ci o ne e
dê os re sul ta dos que a so ci e da de es pe ra. Não adi an -
ta fa zer mos som bra. Esses as sun tos pas sam por cus -
to, por des pe sa. Então, como de li ne ar, de se nhar um
or ça men to para 2003 – como já foi até co lo ca do por S. 
Sª – de for ma que se dêem con di ções de tra ba lho aos 
Con se lhe i ros?

Está au sen te a nos sa com pa nhe i ra, Con se lhe i ra
Be re ni ce, que co lo cou um pon to im por tan te: exis tem vi -
a gens que não se rão ape nas para Bra sí lia, para se re -
u nir. Há pes qui sas, tra ba lhos, en con tros com en ti da des 
afins, in clu si ve do se tor em pre sa ri al, e es ta mos aqui
para de sen vol ver al gu ma co i sa. Isso re quer, ine vi ta vel -
men te, ques tões or ça men tá ri as, des pe sa. Se não me
fiz en ten der, des cul pem-me, mas é o que pen so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A Pre si dên -
cia agra de ce a ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Ge ral do
Pe re i ra dos San tos. Qu e ro ape nas in for mar que esse
or ça men to foi vo ta do pelo Con gres so no ano pas sa -
do, em 2001. Por tan to, ne nhum de nós aqui é cul pa do 
pelo fato de o or ça men to ter li mi ta ções – se re mos res -
pon sá ve is pelo or ça men to do pró xi mo ano. Entre tan -
to, es tou em con ta to per ma nen te men te com o Dr. Ra i -
mun do Car re i ro Sil va, Se cre tá rio-Ge ral da Mesa do
Se na do; a nos sa Se cre tá ria D. Már cia Egg e com os
as ses so res. A boa von ta de é ex plí ci ta e não nos tem
fal ta do nada.

Em re la ção ao or ça men to des te ano, pedi
uma pre vi são de quan to cus ta, mais ou me nos,
uma re u nião nos sa, para sa ber se ha ve rá so bras.
A Con se lhe i ra Be re ni ce já me pro cu rou, di zen do
que, às ve zes, há re u niões im por tan tes para tra tar
de re gi o na li za ção. Eu lhe dis se que, quan do fi zer -
mos o cál cu lo do que gas ta re mos, no fim do ano,
se hou ver so bras, cre io ser per fe i ta men te le gí ti mo
dis por mos de uma pas sa gem para que S. Sª pos sa 
ir a uma des sas re u niões, ex pli can do que, por con -
ta do or ça men to, só po de re mos gas tar em pas sa -
gem e em hos pe da gem e que es ta mos su je i tos a
to das as re gras: ter cer ti dão ne ga ti va de Pre vi dên -
cia, de Impos to de Ren da, re me ter a do cu men ta -
ção ao Con gres so, li mi tar-se a um teto, mas, se o
ho tel não for de luxo, cer ta men te o teto es ta rá
aten di do.
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A par tir do mo men to em que eu ti ver ga ran ti dos
re cur sos para tra ba lhar este ano, se so brar e se hou -
ver al gu ma re u nião e al gum Con se lhe i ro pre ci sar ir, a
mi nha dis po si ção é aten der, é usar todo o or ça men to
dis po ní vel até o fim do ano. 

Para dar con se qüên cia à sua ma ni fes ta ção,
gos ta ria que V. Sª fi cas se en car re ga do de fa zer uma
pri me i ra aná li se de qua is cus tos con si de ra ne ces sá ri -
os para o fun ci o na men to do Con se lho, por que isso
aju da rá a Pre si dên cia na ne go ci a ção que terá que fa -
zer com a Mesa do Se na do, a fim de vi a bi li zar o or ça -
men to para o pró xi mo ano, que é exa ta men te igual ao
des te ano: R$115 mil de pas sa gem e R$115 mil de
hos pe da gem. Então V. Sª fa ria um es tu do para des co -
brir as áre as que ne ces si tam de do ta ção or ça men tá -
ria es pe cí fi ca, fa ria a sua es ti ma ti va de va lo res ne ces -
sá ri os para es sas áre as, e a Pre si dên cia fi ca ria an te -
ci pa da men te gra ta pela sua ma ni fes ta ção.

Pas se mos ao Item 3 da pa u ta:

ITEM 3
Po si ção so bre Re gi o na li za ção da Pro gra ma ção

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Alguém
quer se ma ni fes tar a res pe i to des sa ma té ria? (Pa u sa)

Tem a pa la vra o Con se lhe i ro Alber to Di nes.
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -

ci e da de ci vil) – Como au tor da su ges tão para que
essa ma té ria fos se in clu í da na pa u ta, que ro fa zer uma 
pe que na jus ti fi ca ti va. 

A idéia aten de ao ape lo ou à con vo ca ção que re -
ce be mos na re u nião de ins ta la ção des te Con se lho,
quan do o Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, Se na -
dor Ra mez Te bet, men ci o nou a ba i xa qua li da de da
pro gra ma ção. Na tu ral men te, fa la va na du pla con di -
ção de ci da dão te les pec ta dor e de ci da dão Pre si den -
te do Con gres so Na ci o nal. 

Essa ques tão in te res sa mu i to de per to à so ci e -
da de bra si le i ra, uma gran de con su mi do ra de te le vi -
são. De ve ría mos dis cu tir esse tema a par tir de ago ra,
para ver mos como po de mos aten der a esse ape lo ou
con vo ca ção do Pre si den te do Con gres so Na ci o nal, já 
que so mos um ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal. 

Sei que exis tem di ver gên ci as aqui no Con se lho,
te nho mi nhas po si ções, mas, de al gu ma for ma, te mos 
que co me çar a tra ba lhar essa ques tão, por que ela diz
res pe i to à te le vi são, uma ma té ria de con su mo de cin -
co a seis ho ras por dia da so ci e da de bra si le i ra. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 

Alber to Di nes, hou ve um erro de di gi ta ção. Se ria re gi -
o na li za ção da pro gra ma ção.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so ci -
e da de ci vil) – Não pro pus a re gu la men ta ção, por que
não é ma té ria re gu la men tá vel. Pro pus que o ape lo e a
con vo ca ção do Pre si den te do Con gres so se jam aco lhi -
dos aqui no Con se lho e que, de al gu ma for ma, co me ce -
mos a tra tar dis so com os me i os dis po ní ve is, sem que
se jam fe ri dos di re i tos, li ber da de de ex pres são, etc.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Já que o
Con se lhe i ro Alber to Di nes abor dou esta ma té ria, de i xe -
mos para de po is a dis cus são so bre a re gi o na li za ção. 

O Con se lhe i ro gos ta ria de su ge rir al gu ma ma ni -
fes ta ção do Con se lho?

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so ci -
e da de ci vil) – O Con se lho po de ria se di ri gir – aten den do 
à con vo ca ção do Pre si den te do Con gres so – às en ti da -
des, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, que cu i da des se as sun to,
para que se cri as sem me ca nis mos para im ple men tar
tudo que exis te por aí para que pos sa mos dar uma sa -
tis fa ção à so ci e da de, que es pe ra do Con se lho de Co -
mu ni ca ção So ci al al gum tipo de ação nes sa área. É um
dos as sun tos mais ven ti la dos nos jor na is, nas re vis tas,
nas rá di os e nas te le vi sões tam bém. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se -
lhe i ro Pa u li to gos ta ria de fa lar so bre esta ques tão es -
pe cí fi ca? 

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sim, 
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Pa u li to. 

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, Srs. Con se lhe i ros, evi den te men te, não
con cor do que a te le vi são bra si le i ra seja de má qua li -
da de, ab so lu ta men te. 

Em se gun do lu gar, já tra mi tam no Con gres so
Na ci o nal pro je tos de lei com esse ob je ti vo. Te nho uma 
cer ta pre o cu pa ção com a atu a ção do pró prio Con se -
lho, por que o en ten do como con sul ti vo. Te nho a pre o -
cu pa ção de que, de al gu ma for ma, as de ci sões aqui
to ma das pos sam pa u tar o Par la men to. Então, cer ta -
men te, to dos te ría mos inú me ros pro ble mas. 

Con si de ro ex tre ma men te opor tu no que pos sa -
mos con du zir os as sun tos den tro do Con se lho, no
meu pon to de vis ta, con for me as li mi ta ções es ta be le -
ci das. Ou tros as sun tos tal vez não se jam de nos sa
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com pe tên cia nes te mo men to, até por que não há lei
que nos dê res guar do. Enten do que de ve mos, efe ti va -
men te, fun ci o nar na área de as ses so ria e não ten tar,
de al gu ma for ma, pa u tar as sun tos do Par la men to.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se guin do a mes -
ma sis te má ti ca, da rei pre fe rên cia aos que ain da não fa la -
ram so bre o tema. Per dão, Con se lhe i ro Alber to Di nes,
mas não pos so tro car os cri té ri os no meio do jogo.

Com a pa la vra, o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner
Mon te i ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si den -
te, a le i tu ra que faço da Cons ti tu i ção é no sen ti do de
que o Con se lho tem mu i ta abran gên cia sim, por que
nela está dito que to dos aque les as sun tos lis ta dos nos
arts. 221 e 222 fa zem par te da com pe tên cia do Con se -
lho. E a pa la vra con sul ti vo não é tão es tre i ta, po de rá
ser mais elás ti ca do que as pes so as po dem ima gi nar.

No caso da re gi o na li za ção, que é o tema pa u ta -
do, hou ve nes te ano aque la re u nião na Co mis são da
Câ ma ra, so bre o pro je to da De pu ta da Jan di ra Feg ha -
li, quan do pe di mos que o as sun to fi cas se so bres ta do
até que o Con se lho se ins ta las se, para que o pro je to
vi es se e pu dés se mos opi nar so bre re gu la men ta ção
e, so bre tu do, re gi o na li za ção de pro gra ma ção. 

A De pu ta da, na mi nha opi nião, co me teu uma
má le i tu ra do Tex to Cons ti tu ci o nal, por que dis se o se -
guin te: os De pu ta dos são ele i tos, por tan to não sub -
me te rão sua opi nião ao exa me de ne nhum con se lho.

Sr. Pre si den te, tam bém fo mos ele i tos, não di re -
ta men te pelo povo, mas, in di re ta men te, pe los ele i tos
pelo povo, e o Con se lho é um ór gão cons ti tu ci o nal. De 
sor te que essa re gi o na li za ção da pro gra ma ção tal vez 
seja um dos três prin ci pa is as sun tos que este Con se -
lho exa mi na rá ao lon go da sua exis tên cia. Sou da que -
les que ad vo gam que te mos de fa zer esse pro je to da
De pu ta da vir para cá, te mos de pro cu rar o Mi nis té rio
da Jus ti ça, en fim, to dos os ór gãos. O ide al se ria con -
vi dá-los para que vi es sem ao Con se lho para fa lar so -
bre este as sun to, que, no meu en ten di men to, tal vez
seja o prin ci pal: a pro gra ma ção das te le vi sões. E,
como Con se lhe i ro ele i to, len do o Tex to Cons ti tu ci o -
nal, sin to-me com toda com pe tên cia para exa mi nar,
su ge rir, vo tar uma mo ção con tra ou a fa vor, en fim, tra -
ba lhar para que a pro gra ma ção das te le vi sões cum -
pra o que está pre vis to no Tex to Cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço,
Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Car los Cha gas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da

so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, ape nas de se jo lem -
brar que, en quan to foi Mi nis tro da Jus ti ça, o atu al
Emba i xa dor José Gre go ri di ri giu-se aos re pre sen tan -
tes de to das as prin ci pa is re des de te le vi sões, que
apre sen ta ram seus có di gos de éti ca, nos qua is de ter -
mi na dos ex ces sos da pro gra ma ção es ta vam con ti dos 
ou fo ram ba ni dos pe las pró pri as em pre sas.

Inda go a V. Sª: por que o Con se lho, que não tem
fun ção le gis la ti va, que não tem fun ção co er ci ti va ma i -
or, não pode, en tão, de di car-se à aná li se des ses Có -
di gos de Éti ca e, ao mes mo tem po, ve ri fi car se es tão
ou não sen do cum pri dos? Essa me pa re ce que po de -
ria ser uma fun ção ób via e tran qüi la do Con se lho,
sem atro pe lar o Po der Le gis la ti vo.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, as di ver sas ma ni fes ta ções so bre o as -
sun to apre sen tam qua se que um ro te i ro de pos si bi li -
da des de atu a ção do Con se lho que me re ce ser re co -
nhe ci do e, na me di da do pos sí vel, as su mi do. Exis tem
três fon tes que po de ri am ser con si de ra das para sub -
si di ar um po si ci o na men to do Con se lho so bre essa
ques tão da qua li da de de pro gra ma ção.

O pri me i ro de les diz res pe i to aos di ver sos pro je -
tos que exis tem, al guns tra tan do de for ma mu i to tó pi -
ca, mu i to es pe cí fi ca, de ter mi na dos as pec tos, sem en -
trar no mé ri to, que nós po de ría mos lis tar, fa zen do um
in ven tá rio das pro po si ções que in ci dem so bre o tema
da qua li da de da pro gra ma ção.

Uma se gun da fon te se ria re la ti va às di ver sas ini -
ci a ti vas de sen vol vi das, na épo ca, pelo Se cre tá rio de
Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti ça, de po is Mi -
nis tro da Jus ti ça José Gre go ri. Cre io que po de ría mos
ter um re la to das ati vi da des en vol vi das, dos re sul ta dos 
ob ti dos, in clu si ve da ava li a ção das en ti da des em pre -
sa ri a is. Em par ti cu lar, a ABERT es te ve mu i to en vol vi -
da nes se pro ces so e po de ria fa zer um re la to. Sa be -
mos que a ABERT se dis pôs a de ter mi na das ini ci a ti -
vas, ti nha al gu mas crí ti cas à for ma como foi con du zi -
do o pro ces so. Te mos que fa zer esse in ven tá rio.

E a ter ce i ra fon te se ri am os Có di gos de Éti ca
dos di ver sos se to res en vol vi dos, tan to dos se to res
em pre sa ri a is, como mes mo dos se to res pro fis si o na is.
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Fa zen do um le van ta men to, uma con so li da ção
des sas três fon tes, te ría mos uma base para o Con se -
lho co me çar a de fi nir ini ci a ti vas da ma i or im por tân cia, 
ou seja, os pro je tos de lei, as ini ci a ti vas de sen vol vi -
das, no ta da men te as do ex-Mi nis tro José Gre go ri, e
dos Có di gos de Éti ca pro fis si o na is e em pre sa ri a is
dos di ver sos seg men tos.

E a pro pos ta se ria que de sig nás se mos os Con -
se lhe i ros que se dis po ni bi li zas sem para isso, mes mo
que seja um ou dois, para fa zer esse tra ba lho, de for -
ma que ad qui ra con se qüên cia prá ti ca. Na pró xi ma re -
u nião, po de re mos ter um con jun to de in for ma ções ori -
un das des sas três fon tes que po dem sub si di ar ini ci a -
ti vas do Con se lho.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
par ti ci pa ção do Con se lhe i ro Da ni el Herz.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Alber to Di nes.
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -

ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, a mi nha pro pos ta
cons ti tui um aden do à pro pos ta do Con se lhe i ro Da ni -
el Herz: em vez de en car re gar mos um Con se lhe i ro
para fa zer um es tu do, con vi da ría mos o Mi nis té rio da
Jus ti ça para fa zer um re la to aqui, bem como as en ti -
da des de te le vi são. Des sa for ma, va mos re al men te
exer cer a fun ção de Con se lho. Se pro cu rar mos fa zer
um es tu do da si tu a ção, vai de man dar mu i to tem po e
será pre cá rio. Se eles vi e rem aqui es cla re cer o que
exis te de con cre to, te nho a im pres são de que adi an ta -
re mos mu i to o nos so tra ba lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Di nes e con ce do a pa la -
vra ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Esti ve pre -
sen te às re u niões com os re pre sen tan tes da TV Glo -
bo, do SBT, da Ban de i ran tes e da Re cord. Esta be le -
ce mos um com pro mis so com o Mi nis tro José Gre go ri: 
um mês de po is, cada te le vi são re me te ria um có di go
de éti ca para mi nu ta. Ape nas a TV Ban de i ran tes hon -
rou o com pro mis so. A Re cord, a Glo bo, o SBT e a
Rede TV nada man da ram. Des se ma te ri al que está
lá, vin do das te le vi sões, ha ve rá ape nas a mi nu ta do
Có di go de Éti ca da Rede Ban de i ran tes de Te le vi são.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner e con ce -
do a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Gos -
ta ria de es cla re cer, pela or dem, que ra di o di fu são é rá -
dio e te le vi são. Ra di o di fu são de sons e ima gens. O rá -
dio tam bém deve en qua drar-se nes se pro ces so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Pa u li to.

Esse é um pon to com pli ca do. Expe riên ci as en -
vol ven do có di gos de éti ca não têm fun ci o na do no
mun do. O caso mais co nhe ci do da li te ra tu ra é um
caso ame ri ca no que che gou à Su pre ma Cor te – Uni -
ted Sta tes ver sus Nab. A Su pre ma Cor te de cla rou in -
cons ti tu ci o na is os có di gos de éti ca e os li mi ta do res de 
con du ta pro du zi dos pe los pró pri os in te res sa dos, por
im por ta rem “evi den te vi o la ção do Sher man Act”, e
con si de ran do que tal as sun to de ve ria fi car a ser vi ço
da so ci e da de, que quem pro duz os pro gra mas não
tem ido ne i da de “para es ta be le cer as li mi ta ções”, que
isso era pa pel da so ci e da de, ou seja, do povo, e de le -
gou à Fe de ral Com mu ni ca ti ons Com mis si on esse po -
der. Não co nhe ço al gum país que te nha ado ta do es -
sas li mi ta ções a par tir dos có di gos de éti ca.

Na ver da de, não há dois pa í ses que te nham dois
sis te mas cen só ri os igua is. É mu i to cu ri o so: quan do se
es tu da a Lei de Impren sa, por exem plo, es tu dam-se 40 
ou 50 leis e são pra ti ca men te as mes mas, com um ou
ou tro ar ti go di fe ren te, mas ba si ca men te as mes mas
leis. Qu an do le mos es sas leis de clas si fi ca ção de es pe -
tá cu lo, de cen su ra e pro gra ma ção, ve ri fi ca mos que não 
há duas leis igua is no mun do. Cada país es co lhe um
je i to e es ta mos cons tru in do o nos so.

Con si de ro im por tan te o es for ço do Mi nis tro
José Gre go ri, que foi o se gun do. Fi ze mos um es for ço
gran de em 1985, quan do jun ta mos, no Mi nis té rio da
Jus ti ça, mu i ta gen te im por tan te. O Pre si den te da Co -
mis são era o Dr. Anto nio Hou a iss, sa u do so ami go, e
ha via uma gran de quan ti da de de gen te de to dos os
se to res par ti ci pan do. Lem bro, Con se lhe i ro Ge ral do,
que o ci ne ma es ta va re pre sen ta do por Ma ria Ca ro li -
na, a mú si ca, por Chi co Bu ar que de Hol lan da, ar tis tas 
plás ti cos, pelo Zi ral do, ou seja, ha via um nú me ro mu i -
to con sis ten te. Pro du zi ram o pri me i ro do cu men to que
en tre guei ao Dr. José Gre go ri.

O se gun do mo vi men to foi fe i to pelo Dr. José Gre -
go ri e uma gran de par te dos que es tão aqui pre sen tes
par ti ci pa ram das re u niões fe i tas por ele. Entre tan to,
ma ni fes to a mi nha con vic ção de que aqui lo era mais
uma de ci são dele do que pro pri a men te do Mi nis té rio.

Como já pas sei pelo Mi nis té rio da Jus ti ça, sei que, 
se pro cu rar mos, não en con tra re mos re gis tro dis so. De
qual quer for ma, te mos um mi nis tro novo e a Mesa aco -

Se tem bro  de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  11 17629

    955SETEMBRO 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



lhe a su ges tão de que de ve mos con vi dá-lo para um de -
ba te aqui, na co mis são, com es sas pes so as. 

Esta Pre si dên cia per gun ta aos se nho res quem
gos ta ria de fi car com a in cum bên cia ou com a de le ga ção 
da Mesa do Con se lho de con vi dar as pes so as cer tas e
ne ces sá ri as para a re u nião. Se fos se o caso, po de ría mos 
fa zer esse de ba te na pró xi ma re u nião do Con se lho. 

Con se lhe i ro Di nes, V. Sª gos ta ria de...
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -

ci e da de ci vil) – Su gi ro que a Se cre ta ria do Con se lho
faça um ofí cio sem ha ver essa de le ga ção.

O SR. PRESIDENTE  (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Eu acom pa -
nho com um te le fo ne ma. 

Que se to res de ve ría mos con vi dar? Enten do que
de vem es tar pre sen tes o Mi nis té rio da Jus ti ça e o Mi nis -
té rio das Co mu ni ca ções, que es ta vam lá na re u nião. 

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu in di ca ria,
ini ci al men te, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, por que 
o pro je to da De pu ta da Jan di ra Feg ha li atra sou-se na
Câ ma ra e o do Se na do foi apro va do an tes do dela. Em 
ra zão dis so, o dela foi ane xa do ao do Se na dor.

No pro je to fa la va-se em re gi o na li za ção e os ca -
rac te res em bu ti dos na Cons ti tu i ção: re gi o na li za ção,
pre fe rên cia à par te cul tu ral, evi tar pro pa gan da de ci -
gar ro, be bi da al cóo li ca – isso está na lei. 

O Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, para nós, de
te le vi são, é mu i to im por tan te por que está con du zin do
esse pro je to. Do Mi nis té rio de Jus ti ça, o úni co que po -
de ria vir e te ria al gu ma re pre sen ta ti vi da de para fa lar
se ria o pró prio Mi nis tro. Qu an to ao Mi nis té rio das Co -
mu ni ca ções, en ten do que o as sun to não é pró prio da -
que le Mi nis té rio, que é um ór gão téc ni co, e nós es ta -
mos fa lan do de uma po si ção ide o ló gi ca, cul tu ral.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – É um ór gão
téc ni co, mas quan do for o caso de ti rar do ar é in cum -
bên cia dele. É ór gão téc ni co por uma ra zão cir cuns -
tan ci al. O Mi nis tro Pi men ta da Ve i ga saiu há pou co
tem po, e o Pre si den te não quer en trar no ti ro te io de
es co lher um ou tro mi nis tro po lí ti co. Nun ca foi téc ni co
e não vai ser no fu tu ro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Mi nis tro
Ju a rez Qu a dros está óti mo.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Uma co i sa
que vi mos no Mi nis té rio da Jus ti ça é que não adi an ta
ame a çar ver bal men te, por que quem vai ti rar do ar é o

Mi nis té rio das Co mu ni ca ções. Por isso, ele tem que
es tar pre sen te.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Pela
or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Te -
mos hoje uma lei, já de vi da men te san ci o na da, que é o 
V-Chip. No en tan to, não sa be mos, até o pre sen te mo -
men to, por que não foi im plan ta do, mas cer ta men te
re sol ve ria 99% dos pro ble mas.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Pa u li to, mu i to obri ga do. 

Te nho a Lei do V-Chip ame ri ca na. A di fe ren ça é
que são 98 pá gi nas em es pa ço um, pe que no. A per -
gun ta é: por que tam bém não foi im plan ta da lá essa
no vi da de? 

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Mas
aqui já é lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Lá tam bém
é lei e an te ri or à nos sa. A da qui é um re su mo re su mi -
dís si mo – cada quin ze pá gi nas fo ram re su mi das em
um ou dois ar ti gos. Te nho até a im pres são de que
quem fez a lei nem se quer leu a ame ri ca na, tais as
dis tân ci as téc ni cas. Leu a no tí cia de jor nal e a fez. Se
fos se um pro ces so sim ples e útil, já te ria sido im plan -
ta do nos Esta dos Uni dos há mu i to tem po.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, é uma lei que tra mi tou no Par la men to,
tan to no Se na do quan to na Câ ma ra, e foi de vi da men -
te san ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca. Por tan -
to, par te-se do pres su pos to de que não só o au tor da
lei como to dos os de ma is par la men ta res que a vo ta -
ram de vem tê-la es tu da do. 

O SR. PRESIDENTE  (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Fi ca ría mos, 
en tão, com os dois mi nis tros e o Se na dor Ante ro Paes 
de Bar ros. 

Con sul to o au tor da pro pos ta, o Con se lhe i ro Di -
nes, se en ten de ser con ve ni en te re a li zar a re u nião
com es sas...

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, se hou ver tem po, in clu -
i ria como de po en te o Se na dor Artur da Tá vo la, que é
um ho mem de rá dio e de te le vi são, co nhe ce esse pro -
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ble ma e tem se pre o cu pa do mu i to com essa ma té ria
na Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço o con vi -
te, e a Mesa, com en tu si as mo, faz sua a lem bran ça.

Com a pa la vra o Sr. Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, con sul to V. Exª so bre a for ma como ire -
mos vi a bi li zar esta re u nião e de que ma ne i ra este
even to vai one rar o Con se lho em ter mos de tem po.
Sem des con si de rar a enor me im por tân cia des sa te -
má ti ca, sua abran gên cia e os seus as pec tos po lê mi -
cos, no mo men to – e co lo co cla ra men te a po si ção da
Fe de ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas –, con si de ran do
os as sun tos que já es tão mar can do a pa u ta do Con -
se lho, se nós com pa rar mos essa ques tão com a in tro -
du ção da tec no lo gia di gi tal, o en ten di men to da Fe de -
ra ção Na ci o nal dos Jor na lis tas é mu i to cla ro. Por uma
sé rie de as pec tos, que, na nos sa ava li a ção, são ób vi -
os, a pri o ri da de se ria ori en tar mos a atu a ção do Con -
se lho em re la ção ao de ba te da in tro du ção de tec no lo -
gia di gi tal, pela enor me re per cus são que terá so bre o
con jun to de sis te ma de co mu ni ca ção e pela ur gên cia
das de fi ni ções que es tão sen do ado ta das. 

Por tan to, ao mar car mos esse even to, gos ta ría -
mos de sa ber se será pos sí vel com pa ti bi li zar com as
po si ções que po de re mos to mar. Te mos esse pon to
pa u ta do na re u nião de hoje, mas a nos sa pre o cu pa -
ção se ria, re pi to, sem des con si de rar a enor me im por -
tân cia do tema, evi tar mos a di lu i ção da atu a ção do
Con se lho, que ain da está ta te an do em re la ção a re -
cur sos, a me i os e à pró pria for ma de atu ar. Então, a
pre o cu pa ção é sa ber mos qual a ma ne i ra de vi a bi li zar
isso sem in vi a bi li zar mos ou tras atu a ções que, na
nos sa ava li a ção, são im pres cin dí ve is. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho 
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a ma ni -
fes ta ção do Con se lhe i ro Da ni el Herz. A Mesa par ti lha
da pre o cu pa ção, mas está con ven ci da de que é pos sí -
vel aten der a essa pre o cu pa ção com a qua li da de da
pro gra ma ção, ao mes mo tem po em que se ocu pa da
ques tão da di gi ta li za ção. Sem pre con si de rei o Con se lho 
como um es pa ço de con ver gên cia. Insta la mo-nos com
esse pres su pos to, com a idéia de que, mais do que ven -
cer em de ci sões aper ta das, se ria pre ci so con ven cer.
Con se gui mos uma co i sa úni ca, que foi evi tar a ele i ção
e, nas con ver sas que man ti ve, sem pre co lo co o Con se -
lho como um es pa ço de con ver gên cia. 

Então, ten ta re mos atri bu ir esse pa pel ao Con se -
lho. Va mos con vi dar os Srs. Mi nis tros da Jus ti ça e das

Co mu ni ca ções e os Se na do res Ante ro Paes de Bar -
ros e Artur da Tá vo la para que, co nos co, numa ses -
são, ex po nham o que cada um está fa zen do nes se
sen ti do e para, em con jun to, de fi nir mos como o Con -
se lho po de ria par ti ci par des se es for ço que de ve rá ser 
co mum no sen ti do de me lho rar a qua li da de da pro -
gra ma ção bra si le i ra. 

Em de fe sa do Con se lhe i ro Alber to Di nes – em -
bo ra S. Sª não pre ci se dis to – con si de ro que, ao pre -
ten der que a pro gra ma ção seja me lhor do que é, S. Sª 
não terá dito, ne ces sa ri a men te, que a pro gra ma ção
da rá dio e da te le vi são bra si le i ra seja de má qua li da -
de. Eu, pelo me nos, não a con si de ro as sim.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Foi o Pre si den te do Con gres so quem
dis se. Eu ape nas es tou dan do se qüên cia ao ape lo de
S. Exª...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho 
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Pre si den te do
Con gres so dis se que es ta va pre o cu pa do com a qua li -
da de, mas nem o Pre si den te do Con gres so nem o Con -
se lhe i ro Alber to Di nes te rão, ne ces sa ri a men te, dito que
a te le vi são – es pe ci al men te a bra si le i ra – é de má qua li -
da de. Até por que quem co nhe ce a te le vi são do mun do
sabe que po de mos com pe tir nes sa ma té ria. Mas to dos
tam bém en ten de mos que ela pode ser ain da me lhor e
va mos tra ba lhar nes se sen ti do.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não,
Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, su ge ri ria, in clu si ve, que, nes ta con vo ca -
ção que se faz aos Srs. Mi nis tros, tam bém como tema
des sa re u nião, co lo que mos a im plan ta ção do V-Chip. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Per fe i ta -
men te. Será in clu í da. Mesa, aten ção. 

Pas se mos ao item se guin te:

ITEM 4
Po si ção so bre Di gi ta li za ção

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Alguém de -
se ja ex por ou isso já está ex pos to? Se não hou ver no -
vi da de...

Com a pa la vra, o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – So bre o as -
sun to di gi ta li za ção, gos ta ria que o Con se lho con vi -
das se o Pre si den te da Ana tel, para que nos dis ses se,
no dia em que vi es se, qual é o sta tus quo dos es tu -
dos so bre o mo de lo que se ima gi na ser ado ta do, con -
si de ran do-se que há três mo de los com van ta gens
dis tin tas. Como se tra ta do ma i or in ves ti men to que o
Bra sil fará, se ria in te res san te que o Con se lho ti ves se
um ma i or co nhe ci men to so bre o sta tus quo das ne -
go ci a ções. Pre ci sa mos sa ber se será o mo de lo ja po -
nês ou não, quem ba te rá o mar te lo, se o Con gres so
Na ci o nal será ou vi do de po is ou não, se a ques tão
será me ra men te téc ni ca, se en vol ve rá fi nan ci a men to
do BNDES, se ha ve rá con tra par ti da tec no ló gi ca,
quem dará mais con tra par ti da ou ofe re ce rá mais fi -
nan ci a men to. Enfim, en ten do que o Pre si den te da
Ana tel deve ex por-nos em que pé se en con tra o pro -
ces so de di gi ta li za ção das nos sas te le vi sões.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra, o Con se lhe i ro Da ni el Herz. (Pa u sa.)

S. Sª de cli nou da pa la vra.
Com a pa la vra, o ma ra vi lho so (as sim o pro cla -

ma o Con se lhe i ro Pa u li to) Con se lhe i ro Fer nan do Bit -
ten court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Srs. Con se lhe i ros, gos ta ria de acres cen -
tar algo a res pe i to da di gi ta li za ção. Enten do que não
só a te le vi são de ve ria ser dis cu ti da pela Co mis são
que está for ma da, mas tam bém o rá dio e o ci ne ma,
que es tão a ca mi nho da di gi ta li za ção.

Evi den te men te, esse pro ces so gera im pac tos
de ne gó ci os, de do mí nio de mer ca do, de in cen ti vo à
pro du ção na ci o nal. A di gi ta li za ção não é só téc ni ca,
mas gera im pac tos em uma sé rie de ou tros itens na
so ci e da de bra si le i ra.

No caso da te le vi são, te mos, no Bra sil, al guns
anos de es tu do so bre o as sun to, tan to do lado téc ni co 
como de ne gó ci os e de im pac to na so ci e da de. Se ria
in te res san te ter mos pre sen te não só o Pre si den te da
Ana tel, mas re pre sen tan tes de ou tras en ti da des que
par ti ci pa ram de es tu dos so bre a te le vi são di gi tal,
como a SET, a ABERT, o CPqD, Cen tro de Pes qui sas
de Cam pi nas. O Bra sil está es tu dan do esse as sun to
há qua tro ou cin co anos mais ou me nos, com o en vol -
vi men to de mu i tas en ti da des as qua is es tão sen do
mais ou me nos co or de na das pela Ana tel. Po rém,
con si de ro im por tan te ou vir re pre sen tan tes de ou tras
en ti da des, além do Pre si den te da Ana tel.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Como te -
mos uma pa u ta ex ten sa e da das as ne go ci a ções em
cur so en tre a Co mis são e o Con gres so, bem como as
ma ni fes ta ções pú bli cas dos ato res prin ci pa is, como
do Mi nis tro da Co mu ni ca ções, que dis se que a de ci -
são po de rá fi car para 2003, e da Ana tel, no sen ti do de 
fa zer no vos tes tes com o pa drão ATSC, as qua is pa re -
cem su ge rir que a de ci são não será to ma da a cur to
pra zo, gos ta ria que a Co mis são, já ins ta la da para es -
tu dar o as sun to, re co lhes se as su ges tões, en con tras -
se um con sen so e o ofe re ces se à Mesa, por que esta
não quer so bre por-se àque la. Assim, po de re mos ga -
nhar tem po. Não to ma re mos de ci são al gu ma ago ra.

Peço que a Co mis são, cu jos mem bros já co nhe -
ce mos, en con tre uma ma ne i ra de co me çar a tra ba -
lhar. Se for ne ces sá rio vi a bi li zar pas sa gens, so li ci to
que as in di quem, se hou ver a ne ces si da de de fa zer
re u nião es pe cí fi ca. Como já exis te uma Co mis são,
ela to ma rá a de ci são e a co mu ni ca rá à Mesa, cuja po -
si ção é de ace i tar.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Herz.
O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -

tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – É
mu i to lou vá vel a pos tu ra do Pre si den te de pre ser var o 
es pa ço e a au to no mia re la ti va da Co mis são, mas é da 
ma i or im por tân cia que o Con se lho si na li ze para a Co -
mis são, ou seja, que se es ta be le ça uma base de
acor do so bre pelo me nos al gu mas ta re fas cujo de -
sen vol vi men to cabe à Co mis são.

Para se cri ar uma base de com pro mis so da pró -
pria Co mis são, de ve ría mos iden ti fi car e ex pli ci tar, na
me di da do pos sí vel, as po si ções que já exis tem so bre 
o as sun to. Lis to al gu mas ta re fas: a po si ção das en ti -
da des atu an tes na área, as en ti da des em pre sa ri a is e
pro fis si o na is; a afe ri ção das po si ções das re des es -
pe ci fi ca men te, que são os ma i o res ope ra do res do sis -
te ma de te le vi são – como cada rede sen te o im pac to
des se pro ces so na sua atu a ção –; o le van ta men to
das po si ções e da li nha de ar gu men ta ção dos con sór -
ci os, in clu si ve do con sór cio que está cor ren do como a 
quar ta al ter na ti va, que é o mo de lo chi nês; e tam bém
as po si ções das en ti da des go ver na men ta is.

Gos ta ría mos de so li ci tar o apo io da Se cre ta ria
no sen ti do de que seja fe i to um le van ta men to dos
even tos já re a li za dos na Câ ma ra dos De pu ta dos e no
Se na do Fe de ral, em que al gu mas des sas po si ções já
fo ram ex pli ci ta das e trans cri tas. Sim ples men te, te ría -
mos o tra ba lho de re co lher a do cu men ta ção.

Assim, sem pre ju í zo de ou tras for mas de atu a ção
da Co mis são, su gi ro que fi que en ten di do pelo Con se lho 
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um com pro mis so mí ni mo de iden ti fi ca ção de po si ções,
para que ele seja sub si di a do em re la ção à ma té ria.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Da ni el Herz.

Se não hou ver opo si ção do Con se lho, a Mesa
irá de le gar a con du ção dos es tu dos à Co mis são e,
quan do a ques tão for pos ta, se al gu ma ma té ria ain da
ti ver de ser com ple men ta da, nós nos ma ni fes ta re -
mos. Con fi a mos nos mem bros que in te gram a Co mis -
são e de le ga re mos a ela a de fi ni ção do mo de lo de es -
tu dos que se rão fe i tos, apre sen tan do-o ao Con se lho
quan do es ti ver mais ou me nos for ma ta do. Nes se ín te -
rim, te rão todo o apo io que pre ci sa rem da Mesa, bas -
ta nos co mu ni car.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con ce do a
pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Como su ges tão – até para se guir o de ci di do, quan do
da co lo ca ção do Con se lhe i ro Alber to Di nes – en ten do 
que, da mes ma for ma que nós...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sa está fa -
lan do do quê?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Estou fa lan do da di gi ta li za ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Ain da?

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Ain -
da. Da mes ma for ma, su gi ro que a Co mis são aten da
a essa pos tu ra do Con se lho no sen ti do de que pos sa -
mos, efe ti va men te, ou vir to das as par tes, para que
de ci da mos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – De le ga mos
a al guns com pa nhe i ros do Con se lho que for mam
uma co mis são a re a li za ção des ses es tu dos. De le ga -
mos de ver da de, Con se lhe i ro Pa u li to. E es ta mos es -
pe ran do o pro nun ci a men to dela. Se en ten der mos que 
al gum pon to deve ser com ple men ta do, va mos re fe -
ri-los.

Pas sa re mos a ana li sar o pe núl ti mo pon to da
Ordem do Dia...

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con ce do a
pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, so bre a tec no lo gia di gi tal, gos ta ria de en -
ca mi nhar uma per gun ta aos re pre sen tan tes das en ti -
da des pre sen tes quan to à for ma como está sen do
con du zi do o de ba te no Go ver no Fe de ral. Se gui da -
men te, te mos nos de fron ta do com in for ma ções de
que, ao mes mo tem po em que há al guns si na is de
que a ma té ria pode ser de i xa da para mais adi an te,
en vol ven do o ama du re ci men to dos di ver sos as pec tos 
da ques tão, há ou tras ma ni fes ta ções no sen ti do de
que po de ri am ocor rer de fi ni ções ime di a ta men te so -
bre os dois pon tos mais sen sí ve is nes se de ba te, que
são de fi nir a es co lha da tec no lo gia e o mo de lo de ne -
gó cio ou de ser vi ço, como pre fe ri mos cha má-lo. 

Então per gun to se al gu ma das en ti da des aqui
pre sen tes de fen de a ce le ri da de des se pro ces so. Se a
res pos ta for ne ga ti va, se a ca u te la e o ama du re ci men to
do de ba te po de rão ser con si de ra dos uma base de con -
sen so, to ma ría mos a ini ci a ti va de pro por ao Con gres so
Na ci o nal, como re co men da ção, que as su ma esse po si -
ci o na men to no sen ti do de pro du zir o ama du re ci men to
de to dos os de ba tes so bre o tema, sem ha ver a pre ci pi -
ta ção de, num pe río do de tran si ção como esse, to mar
de ci sões que po dem ser de sas tro sas.

Então, a per gun ta que faço é se ha ve ria base de
con sen so no sen ti do do Con se lho re co men dar ao
Con gres so Na ci o nal uma po si ção no pro pó si to de
que se tome toda a ca u te la e que não se pre ci pi tem
es sas de ci sões. Essa é a per gun ta. Se isso for base
de con sen so, pen so que se ria ex tre ma men te sa u dá -
vel que o Con se lho fi zes se essa re co men da ção ao
Con gres so para que atue de modo a evi tar uma pre ci -
pi ta ção num pe río do to tal men te ina de qua do.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Da ni el Herz. Qu e ro co mu -
ni car aos co le gas de Con se lho que a re u nião está
sen do trans mi ti da ao vivo pela TV Se na do.

Pas so a pa la vra pela or dem ao Con se lhe i ro Fer -
nan do Bit ten court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Em nome da SET – So ci e da de Bra si le i ra 
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de Enge nha ria de Te le vi são, con si de ra mos que o
Con se lho ain da não tem uma po si ção...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se -
lhe i ro Pa u li to, com a pa la vra.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Como o Fer nan do Bit ten court é o co or de na dor do
Gru po ABERT/SET de TV di gi tal, gos ta ria de de i xar
cla ro que a po si ção do Fer nan do Bit ten court é a po si -
ção tam bém da ABERT.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mu i to obri -
ga do, Con se lhe i ro Pa u li to. 

Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court, o se nhor foi
ví ti ma do pri me i ro pre ce den te de um apar te trans ver -
so, di gi ta li za do. Mas S. Sª tem di re i to: cha mou o Con -
se lhe i ro de ma ra vi lho so Con se lhe i ro Fer nan do Bit -
ten court; pen so que tem di re i to ao apar te.

Com a pa la vra, o Con se lhe i ro Bit ten court.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i ro

com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca ção so -
ci al) – Com re la ção a essa co lo ca ção do Con se lhe i ro
Da ni el, pen so que te mos que im plan tar a co mis são no
Con se lho, dis cu tir esse as sun to, ou vir to dos os en vol vi -
dos e, aí sim, to mar uma po si ção: se nós, Con se lhe i ros,
con si de ra mos que deva ser ace le ra do o pro ces so ou
que deva con ti nu ar no ca mi nho na tu ral das co i sas. 

Com re la ção ao mo men to atu al des sa dis cus -
são, nós, da SET, con si de ra mos que o mo men to é
para se dis cu tir bas tan te so bre qual é o mo de lo de TV
di gi tal que que re mos para o País, para, en tão, de ci dir
que tec no lo gia será ado ta da. Evi den te men te, a tec -
no lo gia tra ba lha a fa vor de um mo de lo. Então acre di -
ta mos que não de ve mos dis cu tir a tec no lo gia, mas
sim o mo de lo, que já está sen do dis cu ti do há al gum
tem po, mas tem que ser con sa gra do. A par tir daí, de -
ci de-se so bre a tec no lo gia a ser ado ta da e os di ver -
sos pon tos so bre ne go ci a ções, con tra par ti das, etc.
Di ria que o mo men to atu al é de dis cus são do mo de lo
de ne gó cio a ser ado ta do na TV di gi tal. Re pi to: pro po -
nho que a dis cus são des ta Co mis são se am plie tam -
bém para o rá dio e para o ci ne ma di gi tal.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Bem pos to,
agra de ço a par ti ci pa ção do com pa nhe i ro Fer nan do
Bit ten court e pas so pa la vra ao Con se lhe i ro Alber to
Di nes para a pe núl ti ma ques tão da pa u ta. 

A úl ti ma ques tão da pa u ta será o de ba te com os
pre si den ciá ve is, que vou pe dir para ser re la ta do pelo
Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. 

O Con se lhe i ro Alber to Di nes tem a chan ce de
ex por ago ra, com va gar, a sua ques tão quan to ao pro -
nun ci a men to do TSE.

Pro pos ta de ma ni fes ta ção 
re la ti va men te a de ci são do Tri bu nal Su pe ri or

Ele i to ral (con ti nu a ção)
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so ci -

e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, na qua li da de de jor na lis ta
pro fis si o nal com meio sé cu lo de pro fis são, a se rem
com ple ta dos este mês, e na qua li da de de re pre sen tan -
te da so ci e da de ci vil, es tou ex tre ma men te pre o cu pa do
com esse em bar go im pos to pelo TSE aos co men tá ri os,
às opi niões so bre o pro ces so ele i to ral nos me i os de co -
mu ni ca ção ele trô ni cos. Isso se soma a uma sé rie de ex -
ce ções cri a das pelo Po der Ju di ciá rio de cen su ra pré via.
Te mos três ou qua tro ca sos em que a im pren sa – a im -
pren sa toda, a mí dia im pres sa e a ele trô ni ca – está pro i -
bi da de se quer le van tar: hou ve o caso do Go ver na dor
Ga ro ti nho, há um ou tro do Tri bu nal do Tra ba lho em São
Pa u lo, há o caso da Po lí cia Fe de ral, em suma, há uma
sé rie de ex pe riên ci as cen só ri as que se es tão in fil tran do
na nos sa vida ins ti tu ci o nal e es ta mos, de cer ta for ma,
ace i tan do-as de uma ma ne i ra com pla cen te. 

Pre o cu pa-me mu i to que um ramo do Po der Ju -
di ciá rio, que é o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, te nha to -
ma do essa de ci são sem que al ter na ti vas fos sem ima -
gi na das. Com pre en do que o egré gio Tri bu nal te -
nha-se pre o cu pa do com abu sos, com a par ti ci pa ção
de em pre sas de rá dio e de te le vi são em cer tas can di -
da tu ras, mas con si de ro que o re cur so da cen su ra evi -
den te men te não con tri bui para o plu ra lis mo nem para
a de mo cra ti za ção do pro ces so.

Então, gos ta ria, in clu si ve como so lu ção con sen -
su al, que o Con se lho fi zes se um ofí cio ao Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral, su ge rin do que es tu das se ou tras me di -
das que per mi tis sem o plu ra lis mo de opi niões e não le -
gi ti mas sem a cen su ra du ran te a tem po ra da ele i to ral.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Alber to Di nes e con ce -
do a pa la vra ao Con se lhe i ro Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Mais uma vez, o Sr. Alber to Di nes
abre o ca mi nho e de i xa uma ave ni da aber ta para po -
der mos tran si tar.

Já que é im pos sí vel con vi dar mos al guém da
Jus ti ça Ele i to ral para que ve nha aqui ape nas na pri -
me i ra se gun da-fe i ra de se tem bro, a um mês da ele i -

17634 Qu ar ta-fe i ra  11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Se tem bro de 2002

SETEMBRO 2002960    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



ção, quan do se ria inó cua qual quer ex pli ca ção, con -
cor do ple na men te com essa su ges tão do Con se lhe i ro 
Di nes, mas da ria um meio pas so adi an te: não ape nas
va mos pe dir ex pli ca ção, mas, de uma for ma edu ca da, 
tran qüi la, ca u te lo sa, de mons tra re mos que o Con se -
lho não con cor da com isso.

Falo em nome da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Impren sa, que foi a pri me i ra a re a gir a esse atro pe lo.
Espe re mos que isso não che gue até a im pren sa es -
cri ta, já que che gou à ele trô ni ca.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O Con se lho 
sen te-se hon ra do pela ma ni fes ta ção dos jor na lis tas
com com pro mis so de mo crá ti co, que são Alber to Di -
nes e Car los Cha gas.

Alguém mais quer se pro nun ci ar so bre o tema?
(Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ge ral do Pe -
re i ra dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Sr. Pre si den te, peço li cen ça e des cul -
pas para res pon der ao Sr. Da ni el Herz no sen ti do de
que con cor da mos que é im por tan te ha ver mais es tu -
do e pes qui sa nes sa ques tão da di gi ta li za ção. Que se
es go te o ma i or tem po pos sí vel em dis cu tir, em ou vir
as pes so as, em pes qui sar, em en vol ver a so ci e da de
nes sa ques tão da tec no lo gia di gi tal.

Qu an to ao tema le van ta do pelo Con se lhe i ro
Alber to Di nes, con cor da mos com ple ta men te com as
suas pa la vras e com a sua su ges tão, igual men te com
o Con se lhe i ro Car los Cha gas, mas ire mos um pou co
mais além. 

É fato que enor mes pes qui sas e co lo ca ções na
im pren sa dão con ta da pro ble má ti ca da li su ra das ele -
i ções em re la ção ao voto ele trô ni co, in clu si ve com
pro ble mas de in ter lo cu ção com o pró prio Su pe ri or Tri -
bu nal Ele i to ral. Di an te dis so, te mos essa ação do
TSE, to man do essa ati tu de drás ti ca quan to à for ma
de ex pres são em re la ção ao pro ces so ele i to ral.

Nes se ofí cio, o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al po de ria tam bém in clu ir a nos sa pre o cu pa ção no
sen ti do de que, de fato, seja aber to e da ma i or li su ra
pos sí vel todo o pro ces so, in clu si ve em re la ção aos
pro ble mas de cor ren tes do voto ele trô ni co, em que
não po de re mos ter uma apu ra ção, uma re con ta gem.
Isso é ques tão de in for ma ção, de co mu ni ca ção, tam -
bém. Tem ha vi do, em al guns mo men tos, pro ble mas
quan do se fala na com ple ta li su ra das ele i ções. 

Então, essa ob ser va ção, que vem ao en con tro
da ou tra, tal vez pos sa fa zer par te tam bém des te ofí -
cio en ca mi nha do ao TSE. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Ge ral do Pe re i ra.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Da ni el Kos -
lovs ki Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr. Pre -
si den te, esse pon to de pa u ta apre sen ta do pelo Con se -
lhe i ro Alber to Di nes é da ma i or im por tân cia, mas gos ta -
ría mos de nos po si ci o nar con tra ri a men te a uma ma ni -
fes ta ção do Con se lho, em prin cí pio, con tra esta me di da, 
dado que, se o re mé dio não é ade qua do – e cre io que
to dos nós con cor da ría mos no sen ti do de afir mar, pelo
me nos, uma pre o cu pa ção quan to à for ma ado ta da pela
Jus ti ça Ele i to ral para de ter ou para res pon der ao pro ble -
ma  –,  pre ci sa mos re co nhe cer tam bém que o pro ble ma 
exis te e que não é pre ci so mu i to es for ço para lem brar
que tem sido uma tris te tra di ção, nos pro ces sos ele i to -
ra is, o uso in de vi do, an ti de mo crá ti co de emis so ras de
ra di o di fu são que pro du zem in ter ven ções de ca rá ter po -
lí ti co-par ti dá rio, cer ce an do o di re i to de ex pres são, de
ma ni fes ta ção de de ter mi na dos se to res so ci a is, ou seja,
ne gan do a idéia de plu ra li da de, uti li zan do as con ces -
sões, per mis sões e au to ri za ções de ra di o di fu são para
in ter vir nos pro ces sos ele i to ra is. 

Então, se a so lu ção drás ti ca ado ta da pela Jus ti -
ça Ele i to ral le van ta mu i tas pre o cu pa ções – con si de ro
que as pre o cu pa ções en fa ti za das pelo Con se lhe i ro
Di nes são pro ce den tes  –,  não nos sen ti mos à von ta -
de para nos ma ni fes tar con tra ri a men te, em prin cí pio,
dado que o pro ble ma exis te. Se essa me di da não é a
mais apro pri a da, o Con se lhe i ro Di nes está as su min -
do uma pers pec ti va mu i to tí mi da, ao ma ni fes tar a pre -
o cu pa ção, com que con cor da mos, e pe dir que a Jus ti -
ça Ele i to ral bus que ou tras al ter na ti vas. Enten do que
cabe ao Con se lho iden ti fi car es sas al ter na ti vas. Se a
Jus ti ça Ele i to ral não ado tou ou tras al ter na ti vas, pres -
su põe-se que não con se guiu fazê-lo, que não as en -
con trou. Enten do que a nos sa con tri bu i ção, como re -
pre sen ta ção da so ci e da de, é iden ti fi car o pro ble ma,
mas tam bém bus car al ter na ti vas que se jam pa u ta das 
pelo in te res se pú bli co, pela afir ma ção da plu ra li da de,
pela afir ma ção, en fim, da de mo cra cia. 

Não nos sen ti mos à von ta de para fa zer ma ni fes -
ta ção con trá ria em prin cí pio. Enten de mos, quan to ao
pe di do de que se jam bus ca das ou tras al ter na ti vas,
que, ao in vés de apon tar mos esta ta re fa para as ins -
tân ci as do Esta do, de ve ría mos im bu ir-nos do es for ço
de bus cá-las, por que as pre o cu pa ções, evi den te men -
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te, são pro ce den tes. Cre io que cabe ao Con se lho pro -
mo ver um de ba te, en fim, fa zer o es for ço que for pre ci -
so, com a ce le ri da de ne ces sá ria, para bus car a iden ti -
fi ca ção de al ter na ti vas que per mi tam que essa au -
sên cia da po lí ti ca em ple no pro ces so ele i to ral de i xe
de ocor rer e que se evi te, in clu si ve, esse ca rá ter de
cen su ra pré via que tem essa me di da.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Da ni el Herz.

Con ce do a pa la vra o Con se lhe i ro Con se lhe i ro
Ri car do Mo retz sohn.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, o di ag nós ti -
co da do en ça é cor re to, mas a te ra pêu ti ca apli ca da
mos tra-se, se não ine fi caz, ina de qua da. Não to ma rei
mu i to do tem po dos se nho res. Logo, faço mi nhas as
pa la vras do Con se lhe i ro Da ni el pela per ti nên cia, pela
to tal con cor dân cia com a sua po si ção nes te mo men to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Alber to Di nes, per doe-me, vou se guir a mes ma sis te -
má ti ca, ou seja, dar a pa la vra, pri me i ro, a quem não
fa lou ain da. 

Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re pre -

sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si den te, a
so lu ção está aqui nes te li vro cha ma do Cons ti tu i ção. No
art. 5º, in ci so IV, está dis pos to: “É li vre a ma ni fes ta ção
do pen sa men to, sen do ve da do o ano ni ma to”. Isso quer
di zer que o jor na lis ta, seja da im pren sa es cri ta ou de te -
le vi são, tem o di re i to de ex pres sar li vre men te o seu pen -
sa men to. No en tan to, pode ter um pen sa men to que
gere em al guém al gum tipo de pre ju í zo. E diz o in ci so V,
logo aba i xo: “É as se gu ra do o di re i to de res pos ta pro por -
ci o nal ao agra vo, além da in de ni za ção por dano ma te ri -
al, mo ral ou à ima gem”.

Re cen te men te, em vi a gem a São Pa u lo com o Mi -
nis tro Nel son Jo bim, dis cu ti mos esse as sun to. Sou da
equi pe de uma te le vi são onde te mos um ân co ra ex tre -
ma men te opi na ti vo. Sen ti mos que im pe dir um jor na lis ta
de opi nar so bre um fato con cre to é algo li te ral men te
con trá rio ao es pí ri to da lei. É li vre a ma ni fes ta ção do
pen sa men to, e ao pre ju di ca do cabe bus car o di re i to de
res pos ta pro por ci o nal ao agra vo, além da in de ni za ção
por dano ma te ri al, mo ral ou à ima gem pe ran te o jor na -
lis ta que o terá ofen di do ou a te le vi são que o abri ga. 

Entre tan to, no mo men to em que a Jus ti ça Ele i -
to ral par te para o lado, di ga mos, mais fá cil, de fa zer a
pro i bi ção ge ral, é um con tra-sen so, por que hoje o jor -

na lis ta que está es cre ven do e pu bli can do em jor nal
está li vre, mas o jor na lis ta que es cre ve e fala na te le -
vi são está im pe di do. São dois pe sos, duas me di das e
dois ti pos de jor na lis ta: aque le que pode e o que não
pode. O tex to é le gal. Não é pos sí vel, nos dias de hoje, 
en ten der este tex to e ace i tá-lo. 

Pen so, por tan to, que o Con se lho tem, sim, que ofi -
ci ar ao Pre si den te do egré gio Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral, di zen do que é ina ce i tá vel esse tipo de cen su ra.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Com a pa la -
vra o Con se lhe i ro Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, en fa ti zo a mi nha pro -
pos ta, se gun do a qual cabe ao TSE cri ar al ter na ti vas,
uma vez que foi quem cri ou o pro ble ma. Ao de ter mi -
nar o em bar go às opi niões em rá dio e te le vi são, pre ci -
pi tou um pro ces so, foi ope ra dor de uma si tu a ção. Por -
tan to, cabe a ele cri ar al ter na ti vas. Se não es ta re mos
con tra ri an do – e es tou re pe tin do a ar gu men ta ção do
Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner – a re gra e cri an do uma
si tu a ção de ex ce ção. 

A Cons ti tu i ção é cla ra. O Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, toda vez que o as sun to lhe che ga,
ma ni fes ta-se da se guin te ma ne i ra: “A pre ce dên cia da
li ber da de de ex pres são está aci ma de qual quer ou tra
li ber da de”, que in clu si ve dá di re i to à pri va ci da de, a
uma sé rie de co i sas as sim. 

Então, pen so que se tra ta, sim, de uma ques tão
de prin cí pio, e to dos os en vol vi dos no pro ces so de co -
mu ni ca ção, na qua li da de de pro fis si o na is, de re pre -
sen tan tes da so ci e da de ci vil ou de em pre sá ri os, de -
ve mos re je i tar a op ção que o Tri bu nal fez. De ve mos,
por ou tro lado, con vo cá-lo a cri ar al ter na ti vas nes se
lap so de tem po que ain da res ta até a re a li za ção do
pri me i ro tur no das ele i ções. 

Não cabe a nós, Con se lho, cri ar mos al ter na ti -
vas. So mos um Con se lho, um ór gão con sul ti vo. Cabe, 
sim, ao Tri bu nal, que ge rou uma si tu a ção de ex ce ção, 
ofe re cer al ter na ti vas.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao Con se lhe i ro Di nes pela in ter ven ção.

A idéia de uma in for ma ção sem li mi te não exis te
em lu gar al gum do mun do. Mes mo nos Esta dos Uni -
dos, que têm a fama de ser um país cuja Cons ti tu i ção
dis põe que não pode ha ver lei so bre cen su ra – na pri -
me i ra das dez pri me i ras emen das à Cons ti tu i ção
ame ri ca na, mais co nhe ci das pelo nome co le ti vo de
Bill of Rights –, em 1919, a Su pre ma Cor te sa grou a
te o ria do cle ar and pre sent dan ger, no caso
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Schenck ver sus Uni ted Sta tes, que de cla ra que o di -
re i to de fa lar não é ab so lu to. Essa te o ria foi con fir ma -
da em 1924, com a te o ria do gra vity on evil, re a fir -
ma da em 1944, com a te o ria do free spe ech, que se
pre o cu pa va com a pri vacy, a pri va ci da de, que tem
nos Esta dos Uni dos, se gun do teó ri cos ame ri ca nos
como Hu bert Gor don, uma “am pli tu de ten ta cu lar”. A
Te o ria foi re vo ga da em 1974, com a di vul ga ção dos
pa péis do Pen tá go no, mas vol tou à ati va na te o ria
hoje pre do mi nan te na Su pre ma Cor te ame ri ca na, de
1982, do caso Fer ber ver sus New York, a te o ria da
un pro tec ted spe ech. 

É len da, por tan to, a idéia de que o di re i to de fa lar é 
ab so lu to. Isso não exis te em lu gar al gum do mun do. No
Bra sil essa si tu a ção é ain da mais com pli ca da, por que
te mos a pior lei de im pren sa do pla ne ta. É en gra ça do
que a lei de 1969 é mu i to pior do que a de 1956. Ela faz
par te do con jun to de leis que o Go ver no Mi li tar cri ou
com pro pó si tos es pe cí fi cos. Te mos a pior lei de im pren -
sa do mun do. To das as leis dão “re mé di os” para ga ran tir 
uma res pos ta rá pi da. Aqui nun ca é rá pi da; é in cer ta e
de mo ra da. A in de ni za ção que, em todo o mun do, não
tem li mi tes, aqui é res tri ta a vin te sa lá ri os mí ni mos. 

O Ju di ciá rio já re co nhe ceu que ela é in com pa tí -
vel com a re a li da de, tan to que es ca pou des sa lei e
está co me çan do a con ce der as in de ni za ções por
dano mo ral lon ge da Lei de Impren sa, o que é, do
pon to de vis ta es tri ta men te téc ni co, uma te ra to lo gia. 

Por tan to, não está cer to di zer que o di re i to de fa lar
é ab so lu to, por que te mos a pior lei de im pren sa. E esse
ce ná rio cria um pro ble ma como o que es ta mos tra tan do:
o di re i to de dar opi nião, que de ve ria ser in dis cu ti vel men te 
afir ma do, e o de ser res pon sá vel por essa opi nião. Eu
que ria ver esse as sun to um pou co mais dis cu ti do. 

Estou lem bran do que, em 1778, o Impe ra dor
Fre de ri co II, da Prús sia, re sol veu fa zer um con cur so.
Encar re gou a Aca de mia de Ber lim de fazê-lo. O tí tu lo
do con cur so: “É con ve ni en te Enga nar o Povo?”
Inscre ve ram-se 42 tra ba lhos: vin te e dois di zen do que 
sim e vin te di zen do que não. Hou ve um pri me i ro pro -
ble ma, por que o Impe ra dor, in for ma do, de ter mi nou
que o prê mio fos se dado a um tra ba lho que dis ses se
que sim. A Aca de mia se re vol tou, e hou ve dois prê mi -
os: um para cada ca te go ria. Li o tex to que ga nhou – é
mu i to di ver ti do –, em que o au tor re co men da o uso de
qua tros ins tru men tos bá si cos – isso é cu ri o so – de
um go ver no que sa i ba men tir: ar ti fí cio, si mu la ção, se -
du ção e far sa. O tra ba lho que ga nhou re co men da va
men tir, mas nun ca di re ta men te. 

Então, esse é um tema, re pi to, que gos ta ria de
ver mais dis cu ti do aqui. Vejo que em am bas as pos tu -

ras há pre o cu pa ções ge ne ro sas e de mo crá ti cas com
o des ti no do Bra sil. Gos ta ria de sa ber se é pos sí vel
pro du zir mos al gum tipo de con sen so an tes de co lo -
car mos em vo ta ção essa ques tão.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, a le gis la ção ame ri ca na não di fe re da do Bra sil.
O Cons ti tu in te de 1988 tam bém não en ten deu como
li ber da de ab so lu ta. Tan to não en ten deu que, no 5º,
ele se re fe re aos ex tre mos do 4º. Então, no Bra sil, o
jor na lis ta tem a li ber da de de ex por o seu pen sa men -
to, mas ela não é ab so lu ta, no sen ti do de que não há
re pa ra ção. Aqui no Bra sil, como nos Esta dos Uni dos,
há a re pa ra ção.

De sor te que, essa ques tão de li ber da de ab so -
lu ta, o Cons ti tu in te há mu i to tem po de ter mi nou e de ci -
diu: “As pes so as têm o di re i to de ex por o seu pen sa -
men to”, in ci so IV do art. 5º. Entre tan to, a ex po si ção do 
seu pen sa men to tem que ser res pon sá vel, por que se
não for será pe na li za da pelo in ci so V.

Não po de mos es pe rar essa dis cus são por mu i to 
tem po. A ele i ção está aí. Pen so que o Con se lho te ria
que che gar ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral com al gu ma 
ra pi dez e di zer: Tri bu nal, veja se é pos sí vel, an tes das
ele i ções, dar con di ções para que os jor na lis tas do
Bra sil pos sam re al men te co men tar os acon te ci men -
tos po lí ti cos e se sub me ter, se for o caso, ao que está
es cri to no in ci so V.

Não po de mos pen sar que essa é uma dis cus -
são on to ló gi ca. Não, é uma dis cus são prá ti ca e de mo -
crá ti ca. E mais, tem base le gal.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner, mas
con ti nuo in sis tin do que co nhe ço a qua li da de do com -
pro mis so com a de mo cra cia de le gen das do povo bra -
si le i ro, como Alber to Di nes e Car los Cha gas. Não me
re fi ro à ida de, cer ta men te, mas ao cur rí cu lo, à tra je tó ria
exem plar. Com pre en do o seu com pro mis so com a de -
mo cra cia, mas tam bém con si de ro que, em nome des sa 
li ber da de de ma ni fes ta ção, pos sa ha ver exa ge ros por
par te de quem con tro la o di re i to de co mu ni ca ção.

Per gun ta ria ao Con se lho se se ria pos sí vel en -
con trar um pon to de equi lí brio. Gos ta ria que fi zés se -
mos um es for ço para pro du zir al gu ma so lu ção con -
sen su al com re la ção a essa ma té ria.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Evi -
den te men te, não te nho co nhe ci men to ju rí di co, até por -
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que não sou ad vo ga do, mas me pa re ce que não é um
as pec to ati nen te ex clu si va men te ao Tri bu nal Su pe ri or
Ele i to ral. Exis te uma lei que, por in ter mé dio de uma re -
so lu ção, foi re gu la men ta da pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral.

No caso dos ve í cu los de co mu ni ca ção de mas -
sa ele trô ni ca, a mul ta mí ni ma é de R$20 mil e pou cos, 
che gan do à casa dos R$100 mil e pou cos, sen do o
do bro no caso de re in ci dên cia. Cada fato é um fato
iso la da men te – o se nhor, como ju ris ta, o sabe.

Então, as emis so ras de rá dio e te le vi são, ao 
in frin gi rem essa lei, cor rem um ris co bru tal, in clu -
si ve de não te rem con di ções de po der hon rar
com esse com pro mis so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Pa u li to.

Qu e ro di zer, Con se lhe i ro, que, por um con jun to
de cir cuns tân ci as, tive o pra zer de es tu dar pelo me -
nos 50 ou 60 leis de im pren sa do mun do, ar ti go por
ar ti go, ano tan do. Não há uma que seja, nem de lon ge, 
tão ruim quan to a bra si le i ra. Então, fica di fí cil in vo car -
mos como ar gu men to a lei. O sis te ma de res pos ta foi
fe i to para que não haja res pos ta. A mé dia de tem po
de res pos ta está sen do dada em qua tro anos. A in de -
ni za ção está li mi ta da a vin te sa lá ri os mí ni mos. Pre ci -
sa mos de uma lei de im pren sa.

Fui a uma au diên cia pú bli ca no Se na do, em
1990, so bre a Lei de Impren sa. Em 1990! Doze anos
de po is, esta lei ain da não está vo ta da.

Per gun ta ria se é pos sí vel – in sis to no es for ço de 
con ver gên cia – en con trar mos um pon to de equi lí brio
na po si ção do Con se lho.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, per mi ta-me ape nas
mais um ar gu men to em fa vor des se seu ra ci o cí nio de
que se a lei não fos se ce le ra da ela po de ria ser apli cá -
vel e tudo bem. Mas essa lei, Sr. Pre si den te, Srs. Con -
se lhe i ros, pune até mes mo o jor na lis ta que pu bli ca
no tí ci as ver da de i ras, não ape nas no tí ci as fal sas. Não
é pre ci so di zer mais.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – É ver da de.

Con ce do a pa la vra ao Sr. Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas)  – Gos -
ta ria de me re fe rir ao pri me i ro as pec to le van ta do pelo
Pre si den te em re la ção à pos tu ra que o Con se lho e os
Con se lhe i ros, em par ti cu lar, po dem ou de vem ter em

re la ção a te mas po lê mi cos ou que en vol vem di ver -
gên ci as 

Na Fe de ra ção Na ci o nal de Jor na lis tas, te mos
uma con vic ção bas tan te ar ra i ga da de que se o Con -
se lho ape nas ser vir para fa zer in ven tá rio de po si ções, 
cer ta men te ele até cum pri rá um de ter mi na do pa pel,
mas não es ta rá cons tru in do al ter na ti vas. De modo
ge ral, gran de par te das ques tões co lo ca das, em pri -
me i ra aná li se, en vol vem di ver gên ci as. Assim, te re -
mos uma afe ri ção de po si ções, e tal vez o es for ço fe i to 
pelo Con se lho seja des ne ces sá rio. Por tan to, o gran -
de es for ço de po si ci o na men to do Con se lho se ria pro -
du zir base de con sen so, o que sig ni fi ca ria que es ta -
ría mos cons tru in do uma al ter na ti va que se ria di fe ren -
te da po si ção ori gi nal das en ti da des, dos se to res, e
que, ao se so mar às po si ções de ou tros, ad qui re uma
for ça so ci al e um sen ti do de re pre sen ta ção que con si -
de ra mos o mais ade qua do. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Se V. Sª me
per mi tir in ter rom pê-lo, gos ta ria de di zer que as duas
ver da des são par ci a is. Para quem está de fora é mais
fá cil. 

Co nhe ço a tra je tó ria do Con se lhe i ro Alber to Di -
nes e sei que S. Sª não sus ten ta esta po si ção, qual
seja, o di re i to de dar opi nião, se esse for o ca mi nho
para que eli tes po lí ti cas lo ca li za das, que con tro lam os 
seg men tos de rá dio e te le vi são, se uti li zem des se di -
re i to de emis são de opi nião para fa ze rem cam pa nhas
ele i to ra is dis far ça das. O Con se lhe i ro Alber to Di nes
não está di zen do isto! S. Sª está ima gi nan do uma si -
tu a ção ide al em que a pes soa te nha o di re i to de ma ni -
fes tar a sua opi nião, ten do por base uma re a li da de
fra ci o na da, di fe ren ci a da, dan do pri o ri da de a um es -
pec tro des sa re a li da de, que é essa co i sa hor ro ro sa
de não po der mos ma ni fes tar nos sa opi nião. 

De acor do com a po si ção de V. Sª, há cla ra men -
te a pos si bi li da de de os pro pri e tá ri os de emis so ras de 
te le vi são se uti li za rem des se ins tru men to para fa ze -
rem um tipo de cam pa nha con tra o qual a lei atu al não 
ofe re ce res pos ta. Entre tan to, V. Sª tam bém não está
sus ten tan do, por que não é de sua es sên cia, que em
uma si tu a ção ide al as pes so as não pos sam ma ni fes -
tar a sua opi nião. 

V. Sª está dan do pre va lên cia a um as pec to; o Con -
se lhe i ro Di nes está dan do pre va lên cia a um ou tro, mas,
no fun do, há con ver gên cia na opi nião de am bos. Não es -
tou pro cu ran do con ci li ar va lo res in con ci liá ve is. Estou
ven do de fora duas pre o cu pa ções que são con ci liá ve is,
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mas que dão ên fa se a as pec tos di fe ren tes. Fran ca men te, 
pen so que é pos sí vel o con sen so.

Vou de vol ver-lhe a pa la vra, já que o in ter rom pi,
Con se lhe i ro Da ni el Herz, e de po is ao Dr. Ro ber to
Wag ner.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Con -
clu in do, Sr. Pre si den te, e já me ma ni fes tan do em re la -
ção ao mé ri to da ques tão, ob vi a men te a mi nha in ter -
ven ção não está sen do fe i ta no in tu i to de con si de rar
que as ma ni fes ta ções dos Con se lhe i ros Alber to Di nes
e Car los Cha gas pre ten dam al ber gar atu a ções an ti de -
mo crá ti cas, de ma ne i ra al gu ma, seja pela tra je tó ria
de les, seja pe los ar gu men tos que fo ram aqui apre sen -
ta dos. Para usar um ar gu men to ex pos to na úl ti ma in -
ter ven ção do Con se lhe i ro Car los Cha gas, pos so sim -
ples men te, fa zen do um re gis tro de ver da de, fa zer
cam pa nha para al guém e uti li zar in de vi da men te uma
emis so ra de rá dio ou de te le vi são para uma atu a ção
po lí ti co-par ti dá ria que não cabe no pro ces so ele i to ral,
ape nas fa lan do a ver da de, da for ma mais se re na pos -
sí vel, e, de uma for ma an ti de mo crá ti ca, to lhen do o di -
re i to de ma ni fes ta ção e de uti li za ção de ve í cu los des -
sa na tu re za pe las can di da tu ras ad ver sá ri as. 

Esta mos con si de ran do o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to -
ral como o vi lão da his tó ria. Na ver da de, a ques tão que 
está co lo ca da é como evi tar a an ti de mo crá ti ca uti li za -
ção po lí ti co-par ti dá ria das emis so ras de rá dio e te le vi -
são, que têm o sen ti do pú bli co afir ma do pelo fato de
se rem con ces si o ná ri as ou per mis si o ná ri as de um ser vi -
ço que tem uma na tu re za pú bli ca. Aba la mu i to mais a
de mo cra cia a pos si bi li da de de uso que tem sido am pla -
men te re gis tra da em ou tros pro ces sos ele i to ra is do que 
essa me di da ra di cal e ex tre ma uti li za da pelo Tri bu nal,
que é evi tar esse tipo de prá ti ca. Enten do que esse
cer ce a men to afe ta me nos a de mo cra cia do País do
que a pos si bi li da de de uti li za ção ir res tri ta des sa for ma. 

As pre o cu pa ções são pro ce den tes, é um pro -
ces so de cer ce a men to, mas, se não te mos uma al ter -
na ti va, cri ti car isso, em tese, e vol tar à si tu a ção an te ri -
or, em que esse tipo de uti li za ção se dava de uma for -
ma imo de ra da e ir res tri ta, aí sim es ta re mos cri an do
uma con di ção para pre ju di car for te men te a de mo cra -
cia. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao com pa nhe i ro Da ni el Herz e pas so a pa la vra ao
com pa nhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Te nho mu i ta
di fi cul da de em ace i tar que se cri ti quem as emis so ras

de te le vi são e de rá dio como sen do ma ni pu la do ras
de von ta de de quem quer que seja. Ontem, ti ve -
mos...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Des cul -
pe-me, Con se lhe i ro, mas o Con se lhe i ro Da ni el Herz
não dis se isso. S. Sª fa lou sob hi pó te se. Por hi pó te se,
to dos po de rão ima gi nar.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Nem por
hi pó te se. Ontem uma emis so ra de te le vi são fez um
de ba te e quem as sis tiu ve ri fi cou que ele foi o mais de -
mo crá ti co pos sí vel, to ma ram-se to dos os cu i da dos
pos sí ve is e ima gi ná ve is para que aque le de ba te ti ves -
se li su ra, mas não se pode ima gi nar... isso é uma de -
ci são an to ló gi ca das pes so as. To dos são ino cen tes
até que se pro ve em con trá rio. Então, todo jor na lis ta é
ino cen te até que se pro ve que ele não me re ça aque le
ape li do de ino cen te. Da mes ma for ma o em pre en de -
dor. As te le vi sões não têm, de modo ge ral, in te res se
al gum em ma ni pu lar fato ou dado. Não se pode ima gi -
nar que isso seja uma re gra. Se acon te cer, é ex ce ção. 
Então, es ta mos ten tan do de fen der a ex ce ção e não a
ma nu ten ção da re gra. 

Vol to à Cons ti tu i ção: “É li vre a ma ni fes ta ção do
pen sa men to; é as se gu ra do o di re i to de res pos ta; são
in vi o lá ve is a in ti mi da de e a vida pri va da, a hon ra e a
ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i to de in de ni -
za ção pelo dano mo ral”. Quer di zer, a Cons ti tu i ção,
que é a re gra que atin ge a to dos nós, diz cla ra men te
que as pes so as têm a li ber da de de fa lar e de es cre ver
aqui lo que qui se rem. Se hou ver ma ni pu la ção, se rão
pe na li za das na for ma da lei. Isso é ci vi li za do. 

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner. Com a pa la vra o
Con se lhe i ro Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, a mi nha pro pos ta foi no 
sen ti do de o Con se lho fa zer uma mo ção con ci li a do ra.
Quer di zer, ao mes mo tem po em que con ci li a ría mos a 
nos sa li ga ção pro fun da com os prin cí pi os de mo crá ti -
cos, re pu di an do esse tipo de cen su ra, su ge ri ría mos
ao Tri bu nal que cri as se uma al ter na ti va, por tan to, re -
co nhe cen do que é pre ci so ser cri a da uma al ter na ti va
para ga ran tir a plu ra li da de. Cabe a ele cri ar essa al -
ter na ti va e não a nós, que so mos um ór gão con sul ti -
vo, es ta mos de ba ten do a ques tão. Cabe a ele, Tri bu -
nal, cri ar uma al ter na ti va, já que es ta mos ins ti tu ci o na -
li zan do, por meio do Ju di ciá rio, si tu a ções ex cep ci o na -
is em que vale a cen su ra. Isso não tem mais fim. No
ano que vem, vai-se cri ar uma ou tra si tu a ção de
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emer gên cia em que ha ve rá uma ne ces si da de de fa -
zer cen su ra. Assim es ta re mos em bar can do na ca noa
fu ra da da de mo cra cia dis si mu la da. 

A mi nha pro pos ta é de que, ao mes mo tem po
em que se ma ni fes te a opo si ção do Con se lho a essa
me di da cen só ria, su ge rir, con vo car, ape lar ao Tri bu -
nal no sen ti do de cri ar uma al ter na ti va. Não se pode
fi car a vida toda fa zen do a op ção de emer gên cia, a tá -
bu la rasa: já que há al guns que são ban di dos, en tão
to dos se rão pu ni dos. Te nho a im pres são de que isso
até con fron ta o bom sen so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não ha ven -
do mais quem que i ra usar da pa la vra e sen do inú te is
os es for ços da Mesa de pro du zir um con sen so, peço
que al guém en ca mi nhe a vo ta ção.

O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Gos -
ta ria an tes de fa zer uma con sul ta ao Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pois não,
Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Se não
hou ver um po si ci o na men to nes se pe río do, não va mos
in ci dir no pro ces so que está sen do alvo das nos sas pre o -
cu pa ções. Gos ta ria de sa ber se ha ve ria con di ção de vi a -
bi li zar ou tra re u nião do Con se lho no cur to pra zo, di ga -
mos, uma se ma na, quin ze dias, en fim, que pu des se per -
mi tir que, no pe río do mais cur to de tem po, se tra ba lhas -
sem al gu mas al ter na ti vas, ou tra ma ne i ra de equa ci o nar
essa ques tão, para que, jun to com pre o cu pa ções, apre -
sen tás se mos al gu mas pos si bi li da des.

Per gun to ao Pre si den te se ha ve ria pos si bi li da de 
de vi a bi li zar uma ou tra re u nião.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Da ni el Herz, mu i to obri ga do. Não há. Pen so que to dos 
nós es ta mos de acor do que a úni ca po si ção in te i ra -
men te ao lado da de mo cra cia é a do Di nes. No en tan -
to, é tam bém pon de rá vel, Di nes, a cir cuns tân cia de
que, na His tó ria do Bra sil, so bre tu do nos vin te anos
ne gros da Di ta du ra, qua se to dos nós de mos al gu ma
con tri bu i ção a essa luta. Du ran te tem po de ma is, rá dio 
e te le vi são fo ram mo e da de tro ca. Isso é ób vio. Na mi -
nha ter ra, no ven ta e seis por cen to das emis so ras de
rá dio do in te ri or es tão li ga das a gru pos po lí ti cos lo ca -
is, e isso não foi por aca so.

A po si ção de com pro mis so ex plí ci to com a de -
mo cra cia é a do Di nes. A de mo cra cia que que re mos é 
a do Di nes.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Eu não
con cor do, não, se nhor. A mi nha po si ção tam bém é
mu i to de mo crá ti ca. 

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Eu não sou dono dela.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Fica mu i to
cla ro que es tou de fen den do...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Des cul pe,
mas a po si ção dele e a sua são ba si ca men te as mes -
mas.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Então re fi -
ra-se à po si ção do Con se lho. Ade ri à po si ção dele,
cre io que a po si ção dele...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ro ber to Wag ner, para o re gis tro.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O que es -
tou di zen do é ab so lu ta men te de mo crá ti co, por que es -
tou ci tan do a Cons ti tu i ção.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Mas a sua
po si ção nes sa ma té ria co in ci de in te i ra men te com a
do Con se lhe i ro Di nes. A po si ção in te i ra men te de
com pro mis so é a do Di nes, do Car los Cha gas, do Ro -
ber to Wag ner e do Pa u li to. 

Por ou tro lado, há uma con ces são do ví cio à vir -
tu de, há a po si ção do Da ni el em re la ção ao gran de
vo lu me de cor po ra ções de co mu ni ca ção que têm
com pro mis sos ele i to ra is com os seus pro pri e tá ri os.
Se gun do a Fe naj – tive aces so ao seu úl ti mo do cu -
men to  –,  mais de 100 par la men ta res são pro pri e tá ri -
os de rá dio ou te le vi são. Então, a ten ta ção de fa zer
pro pa gan da po lí ti co-par ti dá ria nas suas rá di os e nas
suas te le vi sões é tam bém gran de. Por isso fica di fí cil.
Te re mos que fa zer uma es co lha en tre es ses dois ve -
to res, o que é di fí cil, mas, frus tra dos os es for ços de
pro du zir con ver gên cia, não cabe à Mesa ou tro ca mi -
nho que não o de pôr em vo ta ção. 

Peço que al guém en ca mi nhe a vo ta ção. 
O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre -

sen tan te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, um
es cla re ci men to.

No meu en ten di men to, ne nhum de nós, em hi pó te -
se al gu ma, é con tra essa po si ção, seja por prin cí pio, vo -
ca ção ou cre do. No en tan to, que ro crer que a pre o cu pa -
ção em ser con tra a cen su ra não re sol ve um ou tro pro -
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ble ma, que, pen so eu, se ria de eqüi da de, ou seja, uma
for ma de ba li zar. Enten do que a po pu la ção tem todo o di -
re i to de ser o mais in for ma da pos sí vel so bre ques tões
que lhe di zem res pe i to, prin ci pal men te no que se re fe re
às ele i ções nos di ver sos ní ve is que te re mos.

Estou ma ni fes tan do a mi nha po si ção, por que é
um pou co di fí cil pro fe rir o meu voto. Se vo tar a fa vor
do Alber to Di nes, es ta rei vo tan do numa po si ção; se
vo tar con tra, por exem plo, se rei co lo ca do ima gi na ri a -
men te numa ou tra po si ção. Só que ro en ten der. Tal -
vez, por an te mão, es ta ria ma ni fes tan do o meu voto. 

A mi nha pre o cu pa ção é da se guin te or dem: sou
con tra qual quer tipo de cen su ra, mas gos ta ria que a
pos si bi li da de da eqüi da de fos se con tem pla da.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao com pa nhe i ro Ri car do Mo retz sohn e que ro con fes -
sar, Con se lhe i ro, que a sua po si ção é tam bém a mi -
nha. Por isso que es tou per den do tan to tem po aqui.

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Alber to Di nes.
O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -

ci e da de ci vil) – Te nho a im pres são de que não fui en -
ten di do. A mi nha pro pos ta con tem pla as duas po si -
ções: ao mes mo tem po em que so mos con tra a cen su -
ra, es ta mos su ge rin do ao Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral,
que cri ou essa cen su ra, es tu de um pa co te de al ter na ti -
vas, no pe río do mais rá pi do, de for ma que pos sa mos
ain da apro ve i tar a li ber da de nes tas ele i ções. Se fi zer -
mos isso, es ta re mos cons tru in do uma fór mu la con ci li a -
tó ria, qua se con sen su al, que con tem pla as duas po si -
ções. Esta re mos re pu di an do a cen su ra e di zen do que
pre ci sa ser cri a da uma al ter na ti va para ga ran tir a plu ra -
li da de nos me i os de co mu ni ca ção ele trô ni cos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao com pa nhe i ro Alber to Di nes e con ce do a pa la vra
ao Con se lhe i ro Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, é di fí cil ra ci o ci nar
so bre hi pó te ses, mas o que es tou en ten den do do co -
le ga Alber to Di nes e do co le ga Ro ber to Wag ner é que 
este Con se lho vai fa zer um pro tes to ou vai se di zer in -
co mo da do di an te de uma cen su ra, por que, ho nes ta -
men te, ne nhum de nós aqui tem a pre ten são de ima -
gi nar que a Jus ti ça Ele i to ral vá re for mu lar a sua po si -
ção a tão pou co tem po das ele i ções.

O Con se lho mar ca a sua po si ção con tra a cen -
su ra. Não ace i ta, re pu dia a cen su ra. Qu an to ao res to,
sa be mos como as co i sas têm fun ci o na do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Car los Cha gas.

Con se lhe i ro Da ni el Herz, quer en ca mi nhar a
vo ta ção?

O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Tal -
vez pos sa mos en con trar uma for ma de fa zer com que
essa ma ni fes ta ção... Te nho dú vi da se se ria ade qua do 
ou per ti nen te en ca mi nhar mos di re ta men te ao TSE ou 
se pre ci sa ría mos fazê-lo por meio do Con gres so,
como algo re co men da do para o Con gres so, es pe ran -
do que es sas po si ções ad qui ris sem efe i to po lí ti co.
De i xo para o Pre si den te ava li ar essa ca u te la, por que
po de ría mos es tar exor bi tan do.

Em re la ção ao mé ri to, sim ples men te cha mar
essa de fi ni ção nor ma ti va de cen su ra é exa ge rar na
ad je ti va ção. E pen so que cabe até...

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Pro í be-se o jor na lis ta de co men tar.
Isso não é cen su ra?

O SR. DANIEL KOSLOWSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Essa
re gra de uti li za ção das emis so ras de rá dio e te le vi são
é drás ti ca, mas im pe de o uso po lí ti co-ele i to ral. As ob -
je ções a esse tipo de res tri ção têm que ser com bi na -
das com a afir ma ção cla ra, de sas som bra da, de que o
Con se lho tam bém é con tra o uso po lí ti co-par ti dá rio
das emis so ras de rá dio e te le vi são no pe río do ele i to -
ral. Se com bi nar mos es sas duas po si ções, po de re -
mos, en tão, apon tar para a ne ces si da de de se cons ti -
tu ir uma al ter na ti va.

Cre io que a iden ti fi ca ção e a in ter pre ta ção des -
sa res tri ção com base no pre ce i to cons ti tu ci o nal po -
dem ser fe i tas, mas com um ele men to de pre o cu pa -
ção que deve ter tan to peso quan to o que o TSE pro -
cu rou res pon der, evi tan do a uti li za ção po lí ti co-par ti -
dá ria no pe río do ele i to ral.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Da ni el Herz, de i xe-me pen sar alto. Não se tra ta pro -
pri a men te de en ca mi nha men to de vo ta ção. Se ria
uma co mu ni ca ção ao TSE.

O Con se lho, com re la ção às ele i ções e à li ber -
da de de im pren sa no pe río do ele i to ral, en ten de que é
pre ci so, pri me i ra men te, ga ran tir a li ber da de de ma ni -
fes ta ção de pen sa men to, que é a es sên cia da de mo -
cra cia. Em se gun do lu gar, en ten de que não se pode
uti li zar ve í cu lo de co mu ni ca ção so ci al, em evi den te
des vio de fi na li da de, para pres ti gi ar can di da tu ras es -
pe cí fi cas, vin cu la das aos pro pri e tá ri os de emis so ras
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ou a pes so as que com elas te nham al gum vín cu lo. A
es sên cia é esta: con de na ría mos as duas pos si bi li da -
des. Mas la men ta mos que, a tão pou co tem po das
ele i ções, o Tri bu nal te nha ape nas se pre o cu pa do com 
a pri me i ra im po si ção e não te nha ofe re ci do uma ati tu -
de que con tem plas se am bas as hi pó te ses, ao to mar
uma de ci são que, pres ti gi an do um lado, nega o ou tro.

Ape nas gos ta ria de mar car po si ção.
Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to

Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Tri bu nal
está se re u nin do nas quin tas e sex tas-fe i ras, em to -
das as se ma nas. Não sei de cor toda a le gis la ção ele i -
to ral, mas des co nhe ço al gum ar ti go de lei que diga
que o jor na lis ta está im pe di do de ex por o seu pen sa -
men to. Essa le gis la ção não exis te. Essa re so lu ção do
TSE, cer ta men te, foi fe i ta por um con sen so, ob ti do às
20h de uma cer ta no i te, quan do as pes so as, mo ti va -
das por ca sos ocor ri dos aqui e aco lá, re sol ve ram co -
lo car na re so lu ção do TSE esse im pe di men to. 

Sou oti mis ta, Sr. Pre si den te. Pen so que, se o
Con se lho ofi ci ar ao Tri bu nal ama nhã...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Alguém,
por ven tu ra, tem essa de ci são em mãos?

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO  (Re pre -
sen tan te das em pre sas de te le vi são) – A re so lu ção se
dá com base em uma lei que não men ci o na esse im pe -
di men to; há ila ção da lei. Sou oti mis ta. Se re di gís se mos
um do cu men to e fi zés se mos a sua en tre ga ofi ci al ao Tri -
bu nal Su pe ri or Ele i to ral, di zen do que o Con se lho não
con se gue com pre en der essa cen su ra, esse im pe di -
men to da li vre ma ni fes ta ção do pen sa men to, so li ci tan -
do que o TSE des cre ves se ao Con se lho a base le gal do 
im pe di men to, du vi do que o Tri bu nal te ria fa ci li da de de
res pon der fa vo ra vel men te. Não há base le gal. Hou ve
uma ila ção: “No Nor des te, aqui e aco lá, há abu sos”.
Mas o abu so não pode im pe dir aqui lo que a Cons ti tu i -
ção fa vo re ce e au to ri za.

Sou oti mis ta, Sr. Pre si den te. Pen so que, se pu -
dés se mos to mar, por es cri to, ra pi da men te, uma de ci -
são cla ra, con se gui ría mos fle xi bi li zar essa hi pó te se
de o jor na lis ta sé rio co men tar co i sa sé ria, ha ven do
abu so ape nas da lei.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço a
ma ni fes ta ção do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

Co lo ca rei em vo ta ção – vou sim pli fi car a vida
dos se nho res – ape nas uma ques tão: se nos pro nun -
ci a re mos ou não em re la ção ao TSE, no sen ti do de
con si de rar que aque le Tri bu nal deve pre o cu par-se em 
ga ran tir, de um lado, a ma ni fes ta ção do di re i to de opi -

nião e, de ou tro, os me i os para im pe dir que con glo -
me ra dos de co mu ni ca ção de mas sa se jam usa dos
em pro ve i to de uma de ter mi na da can di da tu ra.

Co lo ca rei em vo ta ção essa mo ção; nós a ace i ta -
re mos ou a re cu sa re mos. A mi nha op ção será por não 
co lo car em vo ta ção ne nhu ma ou tra ma té ria.

Co lhe rei os vo tos.
Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) –
Estou de acor do com essa pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – De acor do,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ge ral do Pe re i ra dos San tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – De acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Fran cis co Pe re i ra da Sil va.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– De acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – De
acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Fer nan do Bit ten court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – De acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Alber to Di nes.

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – De acor do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Car los Cha gas.

O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – De acor do.
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O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Ri car do Mo retz sohn.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – De acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho) – Con se gui mos pro du zir con sen so. O nos so
com pro mis so é o de en cer rar a re u nião pon tu al men te
às 17h, e ve rão que o fa re mos. Con gra tu lo-me com o
Con se lho por ter mos tra do que se pre o cu pa em pro -
du zir con ver gên ci as.

Quem re di gi rá esse tex to mes siâ ni co, me ga lô -
ma no?

O SR. ALBERTO DINES (Re pre sen tan te da so -
ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, V. Sª, de im pro vi so.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – O úl ti mo as -
sun to da Ordem do Dia:

ITEM 6
Pro pos ta do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner,

 de pro mo ver de ba te, no ple ná rio do Con se lho, com
os prin ci pa is can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Tra ta-se de
pro pos ta de con vi te aos prin ci pa is can di da tos à Pre si -
dên cia para de ba te rem co nos co ques tões li ga das à
Co mu ni ca ção So ci al.

Não sei se os se nho res já vi ram, mas foi pu bli ca -
da uma ma té ria so bre o Con se lho no Jor nal do Se -
na do, em meia pá gi na. 

Pe di rei ao Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner que sus -
ten te essa po si ção. Após a sua ma ni fes ta ção, vo ta re -
mos se es ta mos de acor do em con vo cá-los. A vo ta ção
se dará no sen ti do de con si de rar que es ta mos de acor -
do e nos le va rá ao úl ti mo pon to da Ordem do Dia: como
fa ría mos esse de ba te? Quem fa ria as con vo ca ções?

Con ce do a pa la vra ao Con se lhe i ro Ro ber to
Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, pen so que ne nhum foro se ria tão pri vi le gi a do
para que os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca
de ba tes sem so bre os as sun tos que ele gi: li ber da de
da ma ni fes ta ção do pen sa men to; Lei de Impren sa; di -
ver sões e os es pe tá cu los pú bli cos; Lei Ele i to ral;
ações ju di ci a is con tra jor na lis tas e pro pri e tá ri os de
ve í cu los de co mu ni ca ção so ci al; cen su ra; clas si fi ca -
ção etá ria de ho rá ri os na te le vi são; pro pa gan da co -
mer ci al no rá dio e na te le vi são; em pre sas de rá dio, te -
le vi são, jor na is e re vis tas; par ti ci pa ção do ca pi tal es -
tran ge i ro; con cor rên cia da Inter net; pro pri e da de cru -
za da; abu so do po der eco nô mi co; di vi são das ver bas

pu bli ci tá ri as do Go ver no Fe de ral; tevê di gi tal; rá di os
pi ra tas; di re i tos au to ra is, tam bém no que diz res pe i to
ao Ecad; ho rá rio ele i to ral gra tu i to; A Voz do Bra sil;
atu a ção das emis so ras pú bli cas; pro gra ma ção das
rá di os e te le vi sões, com as fi na li da des edu ca ti vas, ar -
tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas; pro mo ção da cul tu ra
na ci o nal e re gi o nal e leis de in cen ti vos fis ca is.

Pen so, Sr. Pre si den te, que, nes se foro, os can di -
da tos te ri am a pos si bi li da de de fa lar so bre es ses te -
mas que são do in te res se na ci o nal mais ele va do.
Essa foi a ra zão pela qual fiz essa su ges tão.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Po nho em
vo ta ção no Con se lho a ini ci a ti va de fa zer um con vi te
aos prin ci pa is can di da tos a Pre si den te da Re pú bli ca
para que ve nham de ba ter co nos co.

Os que es ti ve rem de acor do per ma ne çam sen -
ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do por una ni mi da de.
Quem fi ca rá com a in cum bên cia de fa zer os con vi -

tes, pro gra mar os dias em que eles vi rão e de po is ofi ci ar 
à Se cre ta ria do Con se lho para que faça o con vi te? Será 
uma re u nião ex tra or di ná ria do Con se lho.

A pro pos ta do Con se lhe i ro Car los Cha gas é que 
o pró prio pro po nen te se en car re gue de fa zer es ses
con vi tes.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, agra de ço a ma ni fes ta ção do Car los, mas pen -
so...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi lho 
– Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Em vo ta ção.

Os que es ti ve rem de acor do per ma ne çam sen -
ta dos. (Pa u sa.)

Ven ci do o Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -

pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – O Con se -
lhe i ro Car los Cha gas é li ga do a um dos can di da tos.
Tal vez pu des se...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Cer ta men te 
V. Sª con ta rá com a co la bo ra ção do Con se lhe i ro Cha -
gas em re la ção ao can di da to Ciro Go mes. S. Sª se en -
car re ga rá dis so.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Gos ta ria
de sa ber se há ou tros Con se lhe i ros pre sen tes que te -
nham al gu ma si ner gia com ou tros can di da tos. No
caso do Ciro, Car los Cha gas está aqui, se ria fá cil.
Res tam três can di da tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Não sei se
se ria tão fá cil. V. Sª exa ge ra...
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O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da
so ci e da de ci vil) – Não va mos mis tu rar as duas co i sas, 
por fa vor.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª, por
de le ga ção for mal do Con se lho, está en car re ga do de
en trar em con ta to com as qua tro can di da tu ras para
es co lher o dia. 

Hou ve con ver gên cia em re la ção ao con vi te e ao
nome que deve nos re pre sen tar, que é do Con se lhe i -
ro Ro ber to Wag ner, mas não há con sen so em re la ção 
a como fa zer mos essa re u nião. A to dos pa re ceu que
o me lhor se ria tra zer os can di da tos e os mem bros do
Con se lho fa ze rem as per gun tas. 

Se en ten di bem a con ver sa com os Con se lhe i -
ros, mais do que uma pa u ta fixa, eles vi ri am e re ce be -
ri am as per gun tas que se ri am fe i tas pe los mem bros
do Con se lho. Per gun to se in ter pre tei bem ou se os se -
nho res gos ta ri am que o for ma to fos se ou tro. 

Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Envi a ría mos pre vi a men te a pa u ta da
dis cus são para que eles se pre pa rem e nós fa re mos
as per gun tas aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Con se lhe i ro Fer nan do Bit ten court.

Con se lhe i ro Car los Cha gas.
O SR. CARLOS CHAGAS (Re pre sen tan te da

so ci e da de ci vil) – Em con jun to ou se pa ra dos? Os
qua tro jun tos ou um de cada vez?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Va mos co -
lher vo tos. Qu a tro jun tos ou um de cada vez? Con se -
lhe i ro Ro ber to Wag ner. 

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Fa ci li ta ria
se vi es sem os qua tro jun tos.

O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Re pre sen tan te das ca te go ri as pro fis si o na is de ci ne -
ma e ví deo) – Qu e ria lem brar que são seis can di da -
tos. Voto por to dos jun tos, mas são seis can di da tos.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– To dos jun tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Há con sen -
so: to dos jun tos.

Não so mos te le vi são; pes so al men te, não vejo
nada de mais que se con vi dem seis em vez de qua tro.
A au diên cia não será aba la da for te men te.

O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Enge nhe i -
ro com no tó rio co nhe ci men to na área de co mu ni ca -
ção so ci al) – Se rão os qua tro jun tos, mas, se for pos -
sí vel, se pa ra da men te. Será mu i to di fí cil co lo car os
qua tro jun tos.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Te ria que
ser um de ba te num mo men to úni co, se não não é de -
ba te, é au diên cia pú bli ca com os can di da tos. Não é
esse o sen ti do.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Sr.
Pre si den te, po de ría mos de fi nir pelo me nos em li nhas
ge ra is as con di ções de or ga ni za ção do de ba te, sob
pena de...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Pro po nha,
Con se lhe i ro Da ni el Herz.

O SR. DANIEL KOSLOVSKI HERZ (Re pre sen -
tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos jor na lis tas) – Pro -
po nho um de ba te es tru tu ra do da se guin te ma ne i ra:
os can di da tos te ri am tem po ini ci al de ma ni fes ta ção
de 15 a 20 mi nu tos, a ser es pe ci fi ca do; num se gun do
mo men to, par tin do-se do prin cí pio de que é mu i to di fí -
cil fa zer um de ba te en tre qua tro ou seis can di da tos e
o con jun to do Con se lho, es pe ci fi ca ría mos uma apre -
sen ta ção de ques tões, con si de ran do a com po si ção
do Con se lho – se to res em pre sa ri a is, pro fis si o na is e
da so ci e da de ci vil –, fa zen do, se pos sí vel, uma ou
duas ro da das de ques tões por re pre sen tan te des ses
se to res. Isso da ria vi si bi li da de às can di da tu ras do for -
ma to do even to, por que eles são, com pre en si vel men -
te, mu i to ci o sos des sa for ma de or ga ni za ção, ga ran -
tin do-se uma con di ção mí ni ma de in ter ven ção dos
se to res que com põem o Con se lho.

A pro pos ta, en tão, é esta: após a ma ni fes ta ção
ini ci al, cada um dos se to res – em pre sa ri al, pro fis si o -
nal e so ci e da de ci vil – di ri gi ria ques ti o na men to aos
can di da tos, em uma ou duas ro da das.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Obri ga do,
Sr. Con se lhe i ro Da ni el Herz.

A Pre si dên cia co lo ca rá em vo ta ção. Te nho ex -
pe riên cia nes sa ma té ria e sei que isso tem de ser ne -
go ci a do com os can di da tos; não po de mos es tre i tar
mu i to o mo de lo, sob pena de ti rar mos a pos si bi li da de
de ma no bra do Con se lhe i ro Ro ber to Wag ner.

O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re -
pre sen tan te das em pre sas de te le vi são) – Sr. Pre si -
den te, gos ta ria de pe dir que o Sr. Da ni el Herz fi cas se
co mi go nes sa em pre i ta da – por vo ta ção do Con se lho.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – V. Sª terá o
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di re i to de con vo car quem lhe aprou ver para aju dá-lo
na ta re fa.

Pro po nho o se guin te: as per gun tas se ri am al ter -
na das, para res pe i tar a po si ção do Con se lho. Se ria uma 
per gun ta dos pro pri e tá ri os, ou tra da re pre sen ta ção sin -
di cal e ou tra da so ci e da de ci vil. Essa re pre sen ta ti vi da de 
do Con se lho se ria res pe i ta da no de ba te.

Em vo ta ção.
Os Srs. Con se lhe i ros que es ti ve rem de acor do com

a su ges tão que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
Fal tam cin co mi nu tos para as 17h. Inda go se al -

gum dos Con se lhe i ros de se ja fa zer uso da pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -

lho) – Com a pa la vra o Con se lhe i ro Fran cis co Pe re i ra
da Sil va, que a so li ci tou há 15 mi nu tos.

O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re -
pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ra di a lis tas)
– Ain da den tro des sa ques tão, o Pre si den te do Con -
se lho, além do es pa ço de cada uma das can di da tu -
ras, de ve ria ter a opor tu ni da de de ex por o cen tro das
nos sas pre o cu pa ções, re que ren do, tam bém, a trans -
mis são pela TV Se na do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
ao com pa nhe i ro Fran cis co Pe re i ra da Sil va, mas pos -
so ga ran tir que a efi ciên cia do pes so al de apo io do
Se na do é algo com o que es tou enor me e agra da vel -
men te sur pre so – não tem jaça. (Pal mas.)

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Pa u li to.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria de apro ve i tar a opor tu ni da de
des ses mi nu tos fi na is para di zer que, na nos sa pri me -
i ra re u nião, até aten den do a um pre ce i to le gal, in clu í -
mos no nos so pro ces so e na nos sa apre ci a ção a Lei
da TV a Cabo. Gos ta ria já, de an te mão, de in clu ir
como pa u ta da pró xi ma re u nião o Ser vi ço de Co mu ni -
ca ção Mul ti mí dia, que é ex tre ma men te im por tan te,
pois afe ta di re ta men te as em pre sas ex plo ra do ras de
ser vi ço de cabo, e tam bém as em pre sas de ra di o di fu -
são. Nes se sen ti do, gos ta ria que pu dés se mos
ouvi-los tam bém, já que o con tra to, nes se pro ces so,
está sen do im ple men ta do com ur gên cia pela Ana tel,
e te nho a im pres são de que é um as sun to em pa u ta
ex tre ma men te im por tan te para ser por nós apre ci a do.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Pa u li to. Mais al guém de -
se ja fa zer uso da pa la vra? (Pa u sa)

Qu e ro di zer que foi um pri vi lé gio...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO

NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr.
Pre si den te...

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Con se lhe i ro 
Pa u li to...

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Mais 
uma su ges tão, já no apa gar das lu zes.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – A Re so lu -
ção do TSE tem 40 pá gi nas. Obri ga do, vou levá-la.

O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
(Re pre sen tan te das em pre sas de rá dio) – Sr. Pre si den te, 
a Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ ma ra dos De pu ta dos tem en ca mi nha -
do uma cor res pon dên cia a emis so ras de rá dio e te le vi -
são de todo o Bra sil, in for man do que, se a en tre ga de de -
ter mi na dos do cu men tos não for fe i ta em um pra zo má xi -
mo de 90 dias, isso im pli ca rá san ções para es sas emis -
so ras e até a de vo lu ção dos pro ces sos que hoje se en -
con tram em tra mi ta ção na que la Co mis são.

Como esse as sun to, pelo le van ta men to que fi -
ze mos, en glo ba apro xi ma da men te 800 emis so ras,
en tre rá dio e te le vi são, no Bra sil todo – e nos pa re ce
um pou co dra co ni a na essa im po si ção de um pra zo de 
90 dias –, tam bém su gi ro ao Con se lho ma ni fes tar-se
so bre este as sun to.

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Agra de ço
as pa la vras do Con se lhe i ro Pa u li to. 

So li ci to à Drª Már cia que ano te isso para a pa u ta 
e já no me io o Con se lhe i ro Pa u li to Re la tor des ta ma té -
ria, para tra zê-la es tu da da para apre sen tar aos com -
pa nhe i ros na pró xi ma re u nião.

Com a pa la vra o Con se lhe i ro Ri car do Mo retz -
sohn.

O SR. RICARDO MORETZSOHN (Re pre sen -
tan te da so ci e da de ci vil) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de
um es cla re ci men to da Mesa. A pa u ta para a pró xi ma
re u nião po de rá ter itens pro pos tos no de cor rer de
hoje até uma cer ta data?

O SR. PRESIDENTE (José Pa u lo Ca val can ti Fi -
lho – Re pre sen tan te da so ci e da de ci vil) – Fa re mos a
en tre ga até oito dias, como des ta vez. Não vou exer -
cer ne nhu ma cen su ra; ha ve rá a pa u ta que eu en ten -
der que deva co lo car. E quem so li ci tar a in clu são de
qual quer item na pa u ta pode re me tê-lo para mim ou
para a Se cre ta ria, e cons ta rá da pa u ta. Des ta vez
mes mo, hou ve a ques tão do Con se lhe i ro Ge ral do,
que fez uma pro pos ta que eu ti nha cer te za de que já
es ta va es go ta da nos ou tros pon tos de vis ta, mas a
man ti ve até que S. Sª dis ses se que es ta va aten di do.

Foi um pri vi lé gio es tar com vo cês. São 17h. Está 
en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 17h.)
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COMISSÕES PERMANENTES 
(Arts. 72 e 77 RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA 

Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA 
(27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francisco Escórcio 
Carlos Bezerra 
Nabor Júnior 
Gilberto Mestrinho 
João Alberto Souza 
Vago 
Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Valmir Amaral 

MT 
AC 
AM 
MA 
 
PI 
PB 
DF 

3069/3072 
2291/2297 
1478/4619 
3104/3106 
4073/4074 
 
3055/3057 
4345/4346 
1961/1963 

1 - Pedro Simon 
2 - Iris Rezende 
3 – Mauro Miranda  
4 – Sérgio Machado 
5 - Renan Calheiros 
6 – Gerson Camata 
7 – Roberto Requião 
8 – Amir Lando 
9 – Marluce Pinto 

RS 
GO 
MS 
CE 
AL 
ES 
PR 
RO 
RR 

3230/3232 
2032/39 
2221/2227 
2281/2285 
5151 
3203/3204 
2401/2407 
3130/3132 
2401/2407 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
José Agripino 
Jonas Pinheiro 
Antonio Carlos Júnior 
Paulo Souto 
Waldeck Ornelas 
Lindberg Cury 

MG 
RN 
MT 
BA 
BA 
BA 
DF 

2411/2417 
2361/2367 
2271/2272 
2191/2196 
3173/3175 
2211/2215 
2011/2017 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Leomar Quintanilha 
3 – Moreira Mendes 
4 – Bernardo Cabral 
5 – Romeu Tuma  
6 – Geraldo Althoff 
7 – José Jorge 

SC 
TO 
RO 
AM 
SP 
SC 
PE 

1123 
2071/2072 
2231/2237 
2081/2087 
2051/57 
2041/2047 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Romero Jucá 
Ricardo Santos 

PI 
CE 
MS 
RR 
ES 

2131/2137 
2301/2307 
2381/2387 
2111/2117 
2022/2024 

1 – José Serra 
2 – Geraldo Melo 
3 – Eduardo Siqueira Campos 
4 – Luiz Pontes 
5 – Benício Sampaio 

SP 
RN 
TO 
CE 
PI 

2351/2352 
2371/2377 
4070/4071 
3242/3249 
4200/4206 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 
José Fogaça 
 

SP 
AL 
RS 
 

3213/3215 
3197/3199 
1207/1607 
2013/2014  

1 - José Eduardo Dutra 
2 – Paulo Hartung (cessão) 
3 – Roberto Freire 
 

SE 
ES 
PE 
 

2391/2397 
1031/1231 
2161/2164 
 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Lauro Campos DF 2341/2347 1 – Jefferson Péres AM 2061/2063 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 
PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Fernando Bezerra RN 2461/2464 1 – Arlindo Porto MG 2321/2327 
(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas   Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605) Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55 
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605  Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 09/10/2002. 



 

 

1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
SUBCOMISSÃO DE TURISMO 

 
 

PRESIDENTE:  SENADOR MOREIRA MENDES 
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO 

(05 TITULARES E 05 SUPLENTES) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/2152 1- ROBERTO REQUIÃO PR- 2401/2407 
WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/3195 2- IRIS REZENDE GO- 2032/2033 

TITULARES SUPLENTES 
PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/33 1- PAULO SOUTO BA- 3173/74 
TITULARES SUPLENTES 

BLOCO PSDB/PPB 
GERALDO MELO (PSDB) (2) RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS TO- 4070/71 

TITULARES SUPLENTES 
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB 

PAULO HARTUNG (1) ES-1031/1129 1- ARLINDO PORTO MG- 2321/2322 
ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001  

REUNIÕES:  SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO:  (- SALA DE REUNIÕES: 311-3255 

(- SECRETARIA: 311-3516/4605 E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br 

FAX: 311-4344 ATUALIZADA EM:  22.02.2002 

 

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em 
10.10.2001. 
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001. 
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 



 

 

 

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS  
Presidente: ROMEU TUMA 

Vice-Presidente: MARINA SILVA 
(29 titulares e 29 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Maguito Vilela 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Pedro Simon 
Juvêncio da Fonseca 
Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 
Valmir Amaral 
João Alberto Souza 

GO 
RO 
GO 
RS 
MT 
SC 
AP 
DF 
MA 

3149/3150 
1301/4062 
2091/2097 
3230/3232 
3015/3016 
2141/2146 
2151/2157 
4064/4065 
4073/4074 

1 – Vago  
2 – Vago 
3 – Vago 
4 – Vago 
5 – Amir Lando 
6 – Carlos Bezerra 
7 – Alberto Silva 
8 – Nabor Júnior 
9 –  Francisco Escórcio 

 
 
 
 
RO 
MT 
PI 
AC 
DF 

 
 
 
 
3130/3132 
2291/2297 
3055/3057 
1478/4619 
3069/3072 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Jonas Pinheiro 
Waldeck Ornelas 
Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Maria do Carmo Alves 
Leomar Quintanilha 
Lindberg Cury 

SP 
MT 
BA 
SC 
RO 
SE 
TO 
DF 

2051/2057 
2271/2277 
2211/2215 
2041/2047 
2231/2237 
4055/4057 
2071/2072 
2011/2017 

1 – Bernardo Cabral 
2 – Paulo Souto 
3 - José Agripino 
4 – Bello Parga  
5 – Antonio Carlos Júnior 
6 - Vago 
7 – Francelino Pereira 
8 – José Jorge 

AM 
BA 
RN 
MA 
BA 
 
MG 
PE 

2081/2087 
3173/3175 
2361/2367 
3069/3072 
2191/2196 
 
2411/2417 
1284/3245 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Luiz Pontes 
Chico Sartori 
Eduardo Siqueira Campos 
Ricardo Santos 

RJ 
PI 
CE 
RO 
TO 
ES 

2431/2432 
3085/3086 
3242/3249 
2251/2258 
4070/4071 
2022/2024 

Romero Jucá 
Luiz Otávio 
Geraldo Melo 
Teotonio Vilela Filho 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 

RR 
PA 
RN 
AL 
CE 
MS 

2111/2117 
1027/4393 
2371/2377 
4093/4095 
2301/2307 
2381/2387 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Emília Fernandes 
Marina Silva 
Tião Viana 

RS 
AC 
AC 

2331/2337 
2186/2189 
3038/3493 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Heloísa Helena 
3 – Roberto Freire 

RJ 
AL 
PE 

2171/2177 
3197/99 
2161/2164 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lauro Campos 
Sebastião Rocha 

RS 
AP 

2331/2337 
2241/2247 

1 – Jefferson Peres 
2 – Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2124/2125 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Vago   

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002. 

 

 

Reuniões: Quartas–feiras  às 14:00 horas                  Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa 

Secretário: José Roberto A. Cruz                                               Telefone da Sala de Reunião: 311-3359 

Telefones da Secretaria: 311-4608/3515   Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br  Atualizada em: 

09/10/2002 



 

 

2.1) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS 
 

 

 

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto  
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATORA: Senadora Heloísa Helena 
 

 

 
PMDB 

Marluce Pinto                                      RR – 1301/4062 

Valmir Amaral                     DF – 4064/4065 

PFL 

Geraldo Althoff                               SC – 2041/2047 

Maria do Carmo Alves                   SE – 4055/4057 

BLOCO PSDB/PPB 

VAGO 

 BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Heloísa Helena                                 AL – 3197/3199 

Emilia Fernandes                             RS – 2331/2337 

    

PDT 

Sebastião Rocha                              AP – 2241/2247 

 

 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 



 

 

2.2) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

 

 

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1) 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA 

RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA 
 

 

 

 PMDB  

JUVÊNCIO DA FONSECA  MT – 1128/1129 

MARLUCE PINTO   RR – 1301/4062 

PFL 

MARIA DO CARMO ALVES  SE – 4055/4057 
WALDECK ORNELAS   BA – 2211/2217 

BLOCO PSDB/PPB 

LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)   TO – 2071/2072 

                                   Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

HELOÍSA HELENA                                   AL – 3197/3199 

EMILIA FERNANDES                               RS – 2331/2337 

PDT 

SEBASTIÃO ROCHA         AP – 2241/2247 

    

 

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001. 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 06/10/1999 
ATUALIZADA EM: 03/05/2001 



 

 

2.3) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE 

 
 

PRESIDENTE: 
VICE-PRESIDENTE: 

RELATOR: 
 
 
 
 

PMDB 

Marluce Pinto     RR – 1301/4062 
Gilvam Borges     AP – 2151/2157 

João Alberto Souza    MA – 4073/4074 
PFL 

Geraldo Althoff     SC – 2041/2047 
                               VAGO 
 BLOCO PSDB/PPB  

Benício Sampaio    PI – 3085/3086 
Freitas Neto     PI – 2131/2137 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Tião Viana     AC – 3038/3493 
PDT 

Sebastião Rocha                    AP – 2241/2247 
 

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
 
DESIGNADA EM: 26/04/2000 
ATUALIZADA EM: 



 

 

 

2.4) -  COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

 

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda  

VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves  

RELATOR: 
 

(7 Titulares e 7 Suplentes) 

 

                            TITULARES        SUPLENTES 
PMDB 

Mauro Miranda                   GO – 2095/97                       1. Casildo Maldaner                 SC – 

2141/47 

Juvêncio da Fonseca         MS – 1128/29                       2. Vago 

PFL 

Lindberg Cury                    DF – 2012/15                        1. Paulo Souto                         BA – 

3173/75 

Maria do Carmo Alves       SE – 4055/57                        2. Waldeck Ornelas                BA – 

2211/17  

BLOCO PSDB/PPB 

Vago                                                                                  1. Vago 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

Emilia Fernandes                 RS – 2331/37 

PDT 

                                                                                             1. Sebastião Rocha               AP – 

2241/47 

PSB 

Ademir Andrade      PA – 2101/2109                                  1. Vago   

 

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ 
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608 
FAX: 311-3652 
E-MAIL: jrac@senado.gov.br 
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359 
 
DESIGNADA EM: 03/10/2001  
ATUALIZADA EM: 09/10/2001 



 

 

 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ  
Presidente: BERNARDO CABRAL 

Vice-Presidente: OSMAR DIAS 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gerson Camata 
Maguito Vilela 
Iris Rezende 
Sérgio Machado 
Pedro Simon 
Amir Lando 
Roberto Requião 

ES 
GO 
GO 
CE 
RS 
RO 
PR 

3203/3204 
3149/3150 
2032/39 

2281/2285 
3230/3232 
3130/3132 
2401/2407 

1 – Marluce Pinto 
2 – Casildo Maldaner 
3 – Wellington Roberto (1) 
4 – João Alberto Souza 
5 – Carlos Bezerra 
6 – Ney Suassuna 
7 – Vago 

RR 
SC 
PB 
MA 
MT 
PB 

 

1301/4062 
2141/2146 
3194/95 
4073/4074 
2291/2297 
4345/4346 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Bernardo Cabral 
Antonio Carlos Júnior 
Francelino Pereira 
Bello Parga (2) 
Maria do Carmo Alves 
Romeu Tuma 

AM 
BA 
MG 
MA 
SE 
SP 

2081/2087 
2191/2196 
2411/17 
3069/3072 
4055/57 
2051/2057 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Moreira Mendes 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – José Agripino 
5 –  José Jorge 
6 – Leomar Quintanilha 

SC 
RO 
BA 
RN 
PE 
TO 

1123 
2231/2237 
2211/2215 
2361/2667 
1284/3245 
2071/2072 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúcio Alcântara 
Luiz Otávio 
Luiz Pontes 
Freitas Neto 
Romero Jucá 

CE 
PA 
CE 
PI 
RR 

2301/2307 
1027/4393 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2117 

José Serra 
Artur da Távola 
Benício Sampaio 
Ricardo Santos 
Chico Sartori 

SP 
RJ 
PI 
ES 
RO 

2351/2352 
2431/2432 
3085/3086 
2022/2024 
2251/2258 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

José Eduardo Dutra 
Roberto Freire 
 

SE 
PE 
 

2391/2397 
2161/2164 
 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Marina Silva 
3 – José Fogaça 

SP 
AC 
RS 

1478/4619 
2181/2187 
1207/1607 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
Osmar Dias 

AM 
PR 

2061/2067 
2121/2125 

1 – Sebastião Rocha 
 

AP 
 

2241/2247 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Paulo Hartung ES 1031/1231 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretária: Gildete Leite de Melo  Telefone da Sala de Reunião: 311-3541 
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612 Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br 
Atualizada em  09/10/2002 



 

 

 

3.1.  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

 
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS 
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E 
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO 
DA INVESTIGAÇÃO. 

 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR:  

(7 TITULARES E 7 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES SUPLENTES 

PMDB – 3  

    

    

    

PFL - 2 

   

   

BLOCO PSDB/PPB - 1 

   

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1 

   

 
SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO 
 

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TEL. SALA DE REUNIÕES:  311-3541 

TELEFONES DA SECRETARIA:  311-3972/4612 FAX: 311- 4315 
 E.MAIL- gildete@senado.gov.br 

  
Criada Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, nos 

termos do Art. 73, do RISF.  
Aprovado em 15/12/1999. 

 
 

• Retirada as indicações pelas Lideranças 
•  em 6 e 13.9.2000. 

 
 

Atualizada em 30/05/2001 



 

 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 
Presidente: RICARDO SANTOS 

Vice-Presidente: MOREIRA MENDES 
( 27 titulares e 27 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Amir Lando 
Casildo Maldaner 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 
Marluce Pinto 
Nabor Júnior 
José Sarney 
Valmir Amaral 
Ney Suassuna 

RO 
SC 
ES 
AP 
RR 
AC 
AP 
DF 
PB 

3130/3132 
2141/2146 
3203/3204 
2151/2157 
1301/4062 
1478/4619 
3429/3430 
4064/4065 
4345/4346 

1 – Mauro Miranda 
2 – Pedro Simon 
3 – Vago (2) 
4 – Sérgio Machado 
5 – Alberto Silva 
6 – Maguito Vilela 
7 – Juvêncio da Fonseca 
8 – Vago 
9 – Vago 

GO 
RS 

 
CE 
PI 

GO 
MT 

 
 

2091/2095 
3230/3232 

 
2281/2285 
3055/3057 
3149/50 

3015/3016 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Waldeck Ornelas 
Leomar Quintanilha 
José  Jorge 
Maria do Carmo Alves 
(Vaga cedida ao PTB) 

SC 
RO 
BA 
TO 
PE 
SE 

 

2041/2047 
2231/2237 
2211/2215 
2071/2072 
1284/3245 
4055/4057 

 

 Lindberg Cury 
 Bernardo Cabral 
 Francelino Pereira 
 Jonas Pinheiro 
 Romeu Tuma 
  Paulo Souto 
 Antonio Carlos Júnior 

DF 
AM 
MG 
MT 
SP 
BA 
BA 

2011/2017 
2081/2087 
2411/2417 
2271/2272 
2051/2057 
3173/3175 
2191/2196 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Freitas Neto 
Artur da Távola 
Ricardo Santos 
Teotônio Vilela Filho 
Benício Sampaio 
Luiz Pontes 

PI 
RJ 
ES 
AL 
PI 
CE 

2131/2137 
2431/2432 
2022/2024 
4093/4095 
3085/3086 
3242/3249 

1 – Eduardo Siqueira Campos 
2 – Lúdio Coelho 
3 – Chico Sartori 
4 – Romero Jucá 
5 – Lúcio Alcântara 
6 – Luiz Otávio 

TO 
MS 
RO 
RR 
CE 
PA 

4070/4071 
2381/2387 
2251/2258 
2111/2117 
2301/2307 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Emília Fernandes 
Marina Silva 

SP 
RS 
AC 

1478/4619 
2331/2337 
2181/2187 

1 – Geraldo Cândido 
2 – Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Álvaro Dias 
 

PR 
 

3206/3207 
 

1 – Lauro Campos 
2 – Sebastião Rocha 

DF 
AP 

2341/2347 
2241/2247 

PSB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Paulo Hartung ES 1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1) RJ 4229/4230 

PTB 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Arlindo Porto (por cessão do 
PFL) 

MG 2321/2327    

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002. 
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas    Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares   Telefone da Sala de Reunião: 311-3276 



 

 

 

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES  
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604                              TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-
3276 
FAX: 311-3121 
E-MAIL: julioric@senado.gov.br      ATUALIZADA EM:  

 

4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 
 

PRESIDENTE: 
(09 TITULARES) 

 
TITULARES 

PMDB 
 VAGO 
 VAGO 
 VAGO 
 

PFL 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 
 VAGO 
 VAGO 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) 
 VAGO 
 VAGO 

 
 
 
 



 

 

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 

PRESIDENTE: FREITAS NETO 

VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA 

 

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES 

 

 

TITULARES          SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ FOGAÇA (2) RS-1207/1607 1-VALMIR AMARAL DF-1962 
GERSON CAMATA ES-3203/04 2-NABOR JÚNIOR AC-1478/4619 
PEDRO SIMON RS-3232 3-CASILDO MALDANER SC-2141/42 
JUVÊNCIO DA FONSECA MS-3015/16 4-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

FREITAS NETO 
FRANCELINO PEREIRA 

PI – 2131/37 
MG-2414/17 

1-GERALDO ALTHOFF  
2-VAGO 

SC-2041/47 
 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 3-ROMEU TUMA SP-2051/57 
BLOCO (PSDB/PPB) 

LÚCIO ALCÂNTARA  CE-2303/08 1-VAGO  
RICARDO SANTOS ES-2022/24 2-VAGO (1)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

GERALDO CANDIDO (PT) RJ-2171/77 1-EDUARDO SUPLICY (PT) SP-3213/15 
EMÍLIA FERNANDES (PT) RS-2331/37 2-MARINA SILVA (PT) AC-2182/84 

PSB 

ROBERTO SATURNINO (3) RJ-4229/30 VAGO  
PDT 

 

(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001. 
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio 
Machado, em 10/10/2001. 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 
17/05/2002 

 

 

REUNIÕES:  SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604  

FAX: 311-3121 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  

 



 

 

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO 

(BANCADA DO LIVRO) 

 

PRESIDENTE:  

VICE-PRESIDENTE:  

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

JOSÉ SARNEY AP-3429/31 1-GERSON CAMATA ES-3203/04 
MARLUCE PINTO RR-1101/1201 2-MAURO MIRANDA GO-2091/92 

PFL 

ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR BA-2191/96 1-WALDECK ORNÉLAS BA-2211/17 
FRANCELINO PEREIRA MG-2414/17 2-MARIA DO CARMO ALVES SE-4055/57 

BLOCO (PSDB/PPB) 

RICARDO SANTOS ES-2022/24 1-FREITAS NETO PI-2131/37 
LÚCIO ALCÂNTARA CE-2303/08 2-TEOTÔNIO VILELA FILHO AL-4093/95 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

EMÍLIA FERNANDES - PT RS-2331/37 1-ROBERTO SATURNINO – PT RJ-4229/30 
PDT 

 

 

REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 16/05/02 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  

 

 

 



 

 

 

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

 

 

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF 

VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO 

 

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES 

 

 

 

TITULARES            SUPLENTES 

PMDB 

VALMIR AMARAL DF-1962 1-MAURO MIRANDA GO-2091/92 
MAGUITO VILELA GO-1440/1132 2-AMIR LANDO RO-3130/32 

PFL 

GERALDO ALTHOFF  SC-2041/47 1-ROMEU TUMA SP-2051/57 
LEOMAR QUINTANILHA TO-2072/73 2-LINDBERG CURY DF-4070/71 

BLOCO (PSDB/PPB) 

BENÍCIO SAMPAIO PI-3085/87 1- CHICO SARTORI RO- 
LUIZ OTÁVIO (PPB) PA-3050/4393 2-(VAGO)  

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  1-GERALDO CÂNDIDO – PT RJ-2171/77 
PDT 

ÁLVARO DIAS  PR-4059/60   
 

 
REUNIÃO:     ª FEIRA  ÀS         HORAS  SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA 

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES   TEL. DA SALA DE REUNIÃO:  311-3276 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006  

FAX: 311-3121/ 1319 ATUALIZADA EM: 22/05/2002 

E-MAIL: julioric@senado.gov.br  

 

 

 



 

 

 

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE 
Presidente: JEFFERSON PÉRES 

Vice-Presidente: VAGO 
(19 titulares e 19 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Gilberto Mestrinho 
Iris Rezende 
João Alberto Souza 
José Sarney 
Sérgio Machado 
Valmir Amaral 

AM 
GO 
MA 
AP 
CE 
DF 

3104/3106 
2032/2039 
4073/4074 
3429/3430 
2281/2285 
1964/1965 

1 – Mauro Miranda 
2 – Francisco Escórcio  
3 – Pedro Simon 
4 – Roberto Requião 
5 – Wellington Roberto (1) 
6 – Nabor Júnior 

GO 
DF 
RS 
PR 
PB 
AC 

2091/2095 
3069/3072 
3230/3232 
2401/2407 
3194/3195 
1478/4619 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Francelino Pereira 
Bernardo Cabral 
Romeu Tuma 
José Agripíno 
Moreira Mendes  

 
AM 
SP 
RN 
RO 

 
2081/2087 
2051/2057 
2361/2367 
2231/2237 

1 – Jorge Bornhausen 
2 – Bello Parga (3) 
3 – Waldeck Ornelas 
4 – Geraldo Althoff 
5 – Paulo Souto 

SC 
MA 
BA 
SC 
BA 

1123 
3069/3072 
2211/2215 
2041/2047 
3173/3175 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Melo 
Lúdio Coelho 
José Serra 
Benício Sampaio 

RN 
MS 
SP 
PI 

2371/2377 
2381/2387 
2351/2352 
3085/3086 

Artur da Távola 
Teotônio Vilela Filho 
Freitas Neto 
Luiz Otávio 

RJ 
AL 
PI 
PA 

2431/2432 
4093/4095 
2131/2137 
1027/4393 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido 
Tião Viana 

RJ 
AC 

2117/2177 
3038/3493 

1 – Eduardo Suplicy 
2 – Emília Fernandes 

SP 
RS 

1478/4619 
2331/2337 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Jefferson Peres 
 

AM 
 

2061/2067 
 

1 – Álvaro Dias PR 
 

3206/3207 
 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Roberto Saturnino (2) RJ 4229/4230 Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002 
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas    Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo   Telefone da Sala de Reunião: 311-3367 
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777   Fax: 311-3546 
        Atualizada em :09/10/2002 

 



 

 

 

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001 
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6) 
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)  Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre Costa 
Secretário: Celso Parente      Telefone da Sala de Reunião: 311-3292 
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354    Fax: 311-3286 
        Atualizada em : 09/10/2002 

6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI 
Presidente: ALBERTO SILVA 

Vice-Presidente: LÚDIO COELHO 
(23 titulares e 23 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Roberto Requião 
Marluce Pinto  

PI 
PA 
DF 
GO 
AC 
PR 
RR 

3055/3057 
2441/2447 
1961/1066 
1478/4619 
2401/2407 
1101/1201 
 

1 – Juvêncio da Fonseca 
2 – Iris Rezende 
3 – Gerson Camata 
4 – Ney Suassuna 
5 – Gilberto Mestrinho 
6 – Wellington Roberto (2) 
7 – Maguito Vilela 

MS 
GO 
ES 
PB 
AM 
PB 
GO 

3015/3016 
2032/2039 
3203/3204 
4345/4346 
3104/3106 
3139/3141 
1132/1332 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Romeu Tuma 
Paulo Souto 
Leomar Quintanilha 
José Jorge 
Arlindo Porto  (Cessão ao PTB) 
Lindberg Cury 

SP 
BA 
TO 
PE 
MG 
DF 

2052/2053 
3173/3175 
2071/2072 
1284/3245 
2321/2327 
2011/2017 

1 – Jonas Pinheiro 
2 – Antonio Carlos Júnior 
3 – Maria do Carmo Alves 
4 – Geraldo Althoff 
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao 
PTB) 
6 – Waldeck Ornelas 

MT 
BA 
SE 
SC 
TO 
BA 

2271/2272 
2191/2196 
4055/4057 
2041/2047 
4058/4068 
2211/2215 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Lúdio Coelho 
José Serra 
Teotônio Vilela Filho 
Luiz Otávio 
Eduardo Siqueira Campos 

MS 
SP 
AL 
PA 
TO 

2381/2387 
2351/2352 
4093/4095 
3050/3093 
4070//4071 

1 – Chico Sartori 
2 – Benício Sampaio 
3 – Luiz Pontes 
4 – Freitas Neto 
5 – Romero Jucá 

RO 
PI 
CE 
PI 
RR 

2251/2258 
3085/3086 
3242/3249 
2131/2137 
2111/2119 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Geraldo Cândido (PT) 
Heloísa Helena (PT) 
José Eduardo Dutra (PT) 
Paulo Hartung (PSB) (1) 

RJ 
AL 
SE 
ES 

2117/2177 
3197/1508 
2391/2397 
1129/7020 

1 – Emília Fernandes (PT) 
2 – Tião Viana (PT) 

RS 
AC 
 

2331/2337 
3038/3493 
 

PDT 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 
 

 
 

 1 – Sebastião Rocha 
2 – Lauro Campos  

AP 
DF 

2242/2243 
2341/2347 

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 
Ademir Andrade PA 2101/2109 1 – Roberto Saturnino (3) RJ 4229/4230 



 

 

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM 
DANOS AO MEIO AMBIENTE. 

 

 

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido 

RELATOR: Senador Valmir Amaral 
 

COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES) 

 

 

TITULARES                                                                        SUPLENTES 

PMDB 

Alberto Silva  PI – 3055/57  1- Iris Rezende     GO – 2032/39  
Roberto Requião PR – 2401/07  2- Valmir Amaral     DF – 1961/66     
Gerson Camata ES – 3203/04  3- Gilberto Mestrinho               AM – 3104/06  

PFL 

Paulo Souto   BA – 3173/75               1- Mario do Carmo Alves  SE – 1306/4659 
Jonas Pinheiro            MT – 2271/77     2 – VAGO 

BLOCO PSDB/PPB 

Teotonio Vilela Filho   AL – 4093/95  1- Luiz Otávio             PA – 3050/3093 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS) 

Geraldo Cândido         RJ – 2171/77  1- Roberto Saturnino   RJ – 4229/30     

PDT 

 

REUNIÕES:  
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE  
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607      
FAX: 311-3286  - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292        
ATUALIZADA EM:  



 

 

 

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC  
Presidente: AMIR LANDO 

Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO 
(17 titulares e 9 suplentes) 

PMDB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Alberto Silva 
Ney Suassuna 
Juvêncio da Fonseca 
Fernando Ribeiro 
Valmir Amaral 
Amir Lando 

PI 
PB 
MS 
PA 
DF 
RO 

3055/3057 
4345/4346 
3015/3016 
1049 
1961/1966 
3130/3132 

1 – Gilberto Mestrinho 
2 – Francisco Escórcio 
3 – Wellington Roberto (1) 

AM 
DF 
PB 
 
 
 

3104/3106 
3069/3072 
3139/3141 
 
 
 

PFL 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Antonio Carlos Júnior 
Geraldo Althoff 
Moreira Mendes 
Jonas Pinheiro 
 

BA 
SC 
RO 
MT 
 

2191/2196 
2041/2047 
2231/2237 
2271/2272 
 

1 – Bello Parga   
2 – Francelino Pereira 

MA 
MG 
 

3069/3072 
2411/2417 
 

BLOCO PSDB/PPB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Siqueira Campos 
Chico Sartori 
Romero Jucá 

TO 
RO 
RR 

4070/4071 
2251/2258 
2111/2117 

1 – Freitas Neto 
2 – Ricardo Santos 

PI 
ES 

2131/2137 
2022/2024 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS) 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

Eduardo Suplicy 
Heloísa Helena 

SP 
AL 

1478/4619 
3197/3199 

1 - José Eduardo Dutra SE 2391/2397 

PDT 

TITULAR UF Ramais SUPLENTE UF Ramais 

Jefferson Péres AM 2061/2067  

PSB 

TITULARES UF Ramais SUPLENTES UF Ramais 

 RJ 4229/4230 1 – Ademir Andrade PA 2101/2109 

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002 
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002 
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002. 
 
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)    Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho  
Secretário: José Francisco B. Carvalho    Telefone da Sala de Reunião: 311-3254 
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519    Fax: 311-1060 
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.                   
Atualizada em : 09/10/2002 



 

 

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL - BNB E  A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA. 

 

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES 

(05 TITULARES E 03 SUPLENTES) 
 

 

   

    TITULARES      SUPLENTES 

PMDB 

ALBERTO SILVA PI-3055/57 1-WELLINGTON ROBERTO (3) PB-3194/95 

LUIZ OTÁVIO (2) PA-3050/4393   

PFL 

MOREIRA MENDES RO-2231/37 1-FREITAS NETO (1) PI-2131/37 

BLOCO (PSDB/PPB) 

VAGO (4)  1-RICARDO SANTOS                    ES-

2022/24 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS) 

  

PDT 

JEFFERSON PERES AM-2061/67 

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e 
designado membro suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001. 
(2) Filiou-se ao PPB. 
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001. 
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando 
Matusalém, 
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002) 

 

REUNIÕES:   ALA SENADOR NILO COELHO 
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO SALA Nº 06   -  telefone: 311-3254  
TELEFONES DA SECRETARIA:  3935 / 3519                  Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br 
Fax 311-1060                                            ATUALIZADA EM:  05/03/2002 

 



 

 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 
(Representação Brasileira) 

 
   PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY 

 

Presidente: Senador Roberto Requião 

Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes 

Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa 

Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes 

(18 Titulares e 18 Suplentes) 

 

 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
SENADORES 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

PMDB 
ROBERTO REQUIÃO PR ***09 311 2401 323 4198 1. PEDRO SIMON RS *** 03 311 3232 311 1018 

CASILDO MALDANER SC ###15 224-5884 323 4063 2. AMIR LANDO RO ### 15 311 3130 323 3428 

JOSÉ FOGAÇA RS *07 311 1207 223-6191 3. MARLUCE PINTO RR **8s 311 1301 225 7441 

PFL 
JORGE BORNHAUSEN (1) SC ** 04 311 4206 323 5470 1. WALDECK ORNELAS BA # 13 311 2211 323-4592 

ADIR GENTIL SC ### 05 311 2041 323 5099 2. JOSÉ JORGE PE  311-1284  

Bloco (PSDB/PPB) 
ANTERO PAES DE BARROS MT #24 311 1348 321 9470 1. LUIZ OTÁVIO PA ### 3111027 3114393 
LÚDIO COELHO MS  3112381 3112387 2. RICARDO SANTOS ES *13 311-2022 323-5625 

PT/PPS (2) 
EMÍLIA FERNANDES RS ##59 311-2331 323-5994 1.Jefferson Péres (PDT) AM ###07 311-2061 323-3189 

PTB 
ARLINDO PORTO MG *05 311-2324 323-2537 1. VAGO     

 

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002 

(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002. 

LEGENDA:   
  * ALA SEN. AFONSO ARINOS  # ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA  @ EDIFÍCIO PRINCIPAL 

 **ALA SEN. NILO COELHO  ## ALA SEN. TANCREDO NEVES @@ ALA SEM. RUY CARNEIRO  
 ***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA  ### ALA SEN. FELINTO MÜLLER @@@ALA SEN. DINARTE MARIZ 



 

 

 

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES 
DEPUTADOS 

NOME UF GAB FONE FAX NOME UF GAB FONE FAX 

BLOCO PSDB/PTB 
MARISA SERRANO MS 237 318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO SC 662 318-5662 3182662 
FEU ROSA ES 960 318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS RS 956 318-5956 3182956 

BLOCO PFL/PST 
NEY LOPES RN 326 318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO PR 541 318-5541 3182541 
PAULO GOUVÊA SC 755 318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO GO 227 318-5227 3182227 

PMDB 
CONFÚCIO MOURA RO *573 318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ SC 703 318-5703 3182703 
DARCÍSIO PERONDI RS 518 318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO  PR 845 318-5845 3182845 

PT 
PAULO DELGADO MG *268 318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA PR    

PPB 
JARBAS LIMA RS 621 318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO SP 756 318-5756 3182756 

BLOCO PSB/PcdoB 
EZÍDIO PINHEIRO RS 744 318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA CE *582 318-5582 3182582 

 

LEGENDA: 

 * GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III 
 # GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II 

 

SECRETARIA DA COMISSÃO: 

ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II -  SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900 

FONE: (55) (061) 318 7436  -  318 7186  -  318 8232  -  318 7433 - FAX:    (55) (061) 318 2154     
www.camara.gov.br/mercosul 
e_mail  -  cpcm@camara.gov.br 
SECRETÁRIO:  ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO 

ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO 

 

Atualizada em 29/05/2002 
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